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1 GİRİŞ 
 

 1.1 ÇOCUK ÖZÜR DURUMLARI 

 Özür durumuna göre özürlü sınıfları şöyle sıralanabilir: 

 1) Ağır Zihinsel Özürlüler;  

 Zeka bölümü 0-24 arasında olanlar 

 2) Öğretilebilir Zihinsel Özürlüler;  

 Zeka bölümü 25-44 arasında olanlar 

 3) Eğitilebilir Zihinsel Özürlüler;  

 Zeka bölümü 45-75 arasında olanlar (Göre ve ark., 2002). 

 Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde 

bulunan çocuklar ağır zihinsel özürlüler sınıfına girmektedir. Saray Rehabilitasyon 

Merkezi Müdürlüğündeki özürlüler ise üç gruba da girecek çeşitliliktedir. 

 

 1.2 ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI KURULUŞLAR 

 1.2.1 Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 

 Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olan bu 

kuruluş Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. 

Merkezde yürütülen hizmetlerde gönüllü kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. 

Kuruluş, zihinsel ve bedensel özürlü çocuk, genç ve yetişkinlere hizmet veren bir 

Sosyal Hizmet kuruluşudur. 25.11.1988 yılında kurulmuştur ve 434.000 metre kare 

arazi üzerinde 22.000 metre karelik kapalı alana sahiptir. Kapalı mekanların dışında 

kalan alanlar; açık futbol sahası (2 adet), açık basketbol ve voleybol sahaları (2 adet), 

halı saha (1 adet), gogart pisti (1 adet) ve yeşil alanlar olarak düzenlenmiştir. 

Kuruluşun bakıma muhtaç birey kapasitesi 408 olmakla birlikte yaklaşık 681 kişiye 
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bakmaktadır (yeni kayıtlar ve ayrılmalar nedeniyle sayı sürekli değişmektedir). 

Çalışan toplam personel sayısı yaklaşık 345 kişidir, çocuklarla bire bir ilgilenen 

personel (idari işlere bakan personel hariç) sayısı ise yaklaşık 234’dür (çalışan 

personel sayısı da geçici görevler nedeniyle sık sık değişmektedir) (Saray 

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Brifing Raporu, 2003). Ayrıca kuruluşta 

maaşları gönüllü kuruluşlar tarafından verilen  6’sı yabancı 9’u Türk olmak üzere 

toplam 15 kişi de gönüllü çalışmaktadır. 

 Araştırmanın yapıldığı zaman yaklaşık 19 görme özürlü birey bu kuruluşta 

yatılı olarak bulunmakta iken Görme Özürlüler Ünitesi Saray Rehabilitasyon 

Merkezinden ayrılarak yine bu Merkez Müdürlüğüne bağlı Yeni Mahalle’de bir 

binaya taşınmıştır. 

 Merkezde çocukların yatılı kaldığı üniteler dışında onların sorunları ile 

ilgilenen ve onların rehabilitasyonuna yardımcı olan birimler ve atölyeler vardır. 

Birimler; Halkla ilişkiler, Aile Danışma, Çocuk Gelişimi, Müzik, Fizik Tedavi, 

Psikolojik Hizmet, Sosyal Hizmet, Tiyatro, Spor ve Tarımsal Rehabilitasyon 

Birimleridir. Bunlara ek olarak; Resim, Kukla, Galoş, Kilim, Peluş, Ağaç İşleri, 

Serigrafi, Batik, Terzihane, Seramik Çiçek, Dikiş-Nakış ve Makrome atölyeleri 

vardır. Buralarda kapasiteleri uygun bireyler, hem çalışmakta ve hem de 

rehabilitasyon görmektedir. Ayrıca kurumdaki insanlarla genel olarak ilgilenen 

Sosyal Eğitsel Servis ve tıbbi müdahaleler için 20 yatak kapasiteli Revir 

bulunmaktadır (burası hastalanan özürlülere ve kuruluş mensuplarına sağlık hizmeti 

vermek yanında uygun üniteye yerleştirilinceye kadar yeni kabul edilenlere kalacak 

yer işlevi de görmektedir) (Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Brifing 

Raporu, 2003). 
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 1.2.2 Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Müdürlüğü 

 Bu kurum, Başbakanlık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 

bağlı olarak görev yapmaktadır. Binanın temeli 1957 yılında Çocuk Islahevi olarak 

atılmış, fakat 1956-1958 öğretim yılında Erkek Yetiştirme Yurdu olarak hizmete 

açılmıştır. 1979 Yılına kadar bu hizmeti vermiştir. 1979-1981 Tarihleri arasında 

kapalı kalmış, 1981 yılında tamir ve tadilatı yapılarak 7-12 yaş grubu Çocuk Yuvası 

olarak tekrar hizmete açılmıştır. 1981-1991 Tarihleri arasında 12-18 yaş grubu Kız 

Yetiştirme Yurdu olmuştur. 1991 Yılında kurum kapatılmış, 1992 yılında 7-18 yaş 

Ağır Zihinsel Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yeniden 

hizmete açılmış ve halen aynı hizmeti sürdürmektedir. (Ayaş Zihinsel Özürlüler 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Profili, 2003). 

 Kurum Ankara iline bağlı Ayaş ilçesinin merkezinde bulunmaktadır. 1266 

Metre karelik bir bahçesi vardır. Ana bina üç katlı olup sonradan ek olarak 

yemekhane ve mutfak yapılmıştır (Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi Profili, 2003). 

 Binada biri üst (yatalaklara ait) üçü de alt katta olmak üzere toplam dört grup 

odası bulunmaktadır. Yatakhanelerin tamamı üst kattadır. Kız ve erkek çocuklar ayrı 

odalarda yatmaktadırlar. Alt ve üst katta birer olmak üzere toplam iki banyo, ve iki 

tuvalet bulunmaktadır. (Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 

Profili, 2003). 

 Kurumda 7-18 yaş arası çocuklara bakılmakla birlikte 18 yaş üstü çocuklar da 

vardır ve toplam çocuk sayısı 74’dür. Psiko-Sosyal Servis, Sağlık Birimleri (doktor, 

diş hekimi ve hemşire hizmet vermektedir) ve Fizyoterapi Birimi olmak üzüre üç 
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hizmet birimi vardır. Kurumda 36 personel ve 28 Temizlik Şirketi elemanı olmak 

üzere toplam 64 kişi çalışmaktadır. Çocuklarla bire bir ilgilenen personel sayısı 18 

Temizlik Şirketi elemanı ve 23 personel olmak üzere toplam 41 kişidir. (Ayaş 

Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Profili, 2003). 

 

 1.3 İŞ DOYUMU (JOB SATISFACTION) 

 Roberts (1978), iş doyumunun zor ve belirsiz bir kavram olduğunu, 

araştırmacıların bu kavramı bireylerin ücretleri, beklentileri, güvenlikleri, çalışma 

koşulları, ve benzerleriyle ilişkili olarak derinlemesine çözümlediklerini 

belirtmektedir. 

 İş doyumu, örgüt davranışında kritik bir faktördür. Örgütlerde sık sık görülen 

doyumsuzluğun potansiyel yan ürünlerinden bazılarından kaçınabilmek için 

anlaşılması, gözlenmesi ve gereğinin yapılması gerekmektedir (Davis ve Newstrom, 

1989). 

 Ergin (1997), iş doyumunu araştırmacıların üç farklı şekilde ele aldıklarını 

belirtmektedir: Birinci grup araştırmacı iş doyumunu işe devam, iş yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve iş ortamındaki iş birliğinin artırılması gibi alanlarda davranışların bir 

nedeni olarak görmekte; ikinci grup araştırmacı ise iş doyumunu bir sonuç olarak ele 

almaktadır; üçüncü gruptaki araştırmacılar ise iş doyumunu bir semptom olarak 

görmektedir. 

 İş doyumu, bireylerin işlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz duygu ve 

tutumlarının bir bütünüdür. (Baron ve Bryne, 1991; Davis ve Newstrom, 1989; 

Robbins, 1996). Çalışan tutumlarından söz edildiğinde daha çok iş doyumu 
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kastedilmektedir. İş doyumu yüksek bireyin işine ilişkin tutumları olumludur 

(Robbins, 1996). 

 İş doyumu tipik olarak tek bir çalışanın tutumlarını ve ayrıca bir grup içindeki 

tutumların genel düzeyini ifade etmektedir. Genel bir tutum olarak görülebilir ya da 

bireyin işinin parçası olarak algılanabilir (Davis ve Newstrom, 1989). 

 İş doyumu genellikle işgörenin iş yeri hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmasıyla zaman içinde kazanılmaktadır. İş doyumu ayrıca dinamiktir, gelişmesinden 

daha çabuk azalmaktadır. İşgörenin gereksinimleri çabuk değişmektedir bundan 

dolayı yöneticiler, yüksek iş doyumuyla sonuçlanacak koşulları oluşturamayabilirler 

ve sonra bu koşulları oluşturmayı ihmal edebilirler. Bundan dolayı, yöneticilerin 

işgören tutumlarına haftalar, aylar ve yıllar boyu dikkat etmeleri gerekmektedir 

(Davis ve Newstrom, 1989). 

 İş doyumu ve cinsiyet konusundaki araştırmalarda farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ergin (1997), bir çalışmasında, erkeklerde iş doyumunu kadınlarda 

olduğundan daha yüksek bulmuştur. 

 Sauser ve York (1978) da bir çalışmalarında, işten genel doyum alma 

açısından kadın çalışanların erkek çalışanlardan anlamı olarak daha farklı olduklarını 

bulmuşlardır. Ücret konusunda daha doyumlu olmalarına karşın, kadınlar iş, terfi, 

yönetim ve çalışma arkadaşları açısından erkeklerden daha az doyumludurlar. 

 Schmitt ve ark.’nın (1978), yaptıkları bir çalışmanın bulgularına göre, 

kadınlarda bağlanma ve büyüme gereksinimleri erkeklerde olduğundan daha yüksek, 

sosyo-ekonomik statüsü yüksek olanların varolma ve bağlanma gereksinimleri düşük 

olanlarınkinden daha düşüktür. 
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 Fricko ve Beehr (1992) ise, cinsiyetle iş doyumu arasında bir ilişki 

bulamamışlardır. 

 İş doyumu yaş ile de ilişkili görünmektedir. Ergin (1997) bir çalışmasında, iş 

doyumunun yaşla birlikte artığını bulmuştur. Hellman (1997) da, meta-analitik bir 

çalışmasında iş doyumunun yaş (49 yaş ve altındaki devlet çalışanlarının işten 

ayrılmaya daha istekli olduklarını) ve çalışma süresiyle ilişkili olduğunu (10 yıldan 

az çalışan devlet işçilerinin işten ayrılmaya 10 yıldan fazla çalışanlardan daha istekli 

olduklarını) bulmuştur. 

 Çalışanlar yaşlandıkça işlerinden daha fazla doyum almak eğilimindedirler. 

Beklentilerini daha gerçekçi düzeye indirmekte ve kendilerini işlerine daha iyi 

uydurmaktadırlar. Yüksek düzeyli işlerde çalışan insanlar işlerinden daha fazla 

doyum almak eğilimindedirler. Genellikle yaşları ilerledikçe iyi ücret almaları, 

çalışma koşullarının iyileşmesi ve yeteneklerini kullanmalarına olanak veren işlere 

sahip olmaları beklenmektedir (Davis ve Newstrom, 1989). 

 Sosyal destek iş doyumunu olumlu etkilemektedir. Bir çok çalışan sosyal 

etkileşim gereksinimini doyurmak için çalışmaktadır. Bu nedenle, arkadaşça ve 

destekleyici iş arkadaşları iş doyumunu yükseltmektedir. Bireyin patronunun 

davranışları da ayrıca iş doyumunun önemli bir belirleyicisidir. Yönetici, anlayışlı ve 

arkadaşça olduğunda, iyi çabayı övdüğünde, çalışanın duygularına ilgi gösterdiğinde, 

fikirlerini dinlediğinde, kararlara katılma olanağı verdiğinde ve ona kişisel ilgi 

gösterdiğinde çalışan kendini daha rahat hissetmekte, genelliklede doyumu 

artmaktadır (Davis ve Newstrom, 1989; Robbins, 1996). Eisenberger ve ark.’nın 

(1997) yaptıkları bir çalışmada da algılanan örgütsel destek ve genel iş doyumunun 

birbiriyle güçlü bir biçimde ilişkili olduğu bulunmuştur. 
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 Davis ve Newstrom (1989), iş doyumu düzeylerinin küçük işletmelerde daha 

yüksek olduğuna ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirtmektedirler. Çünkü, büyük 

işletmeler insanları bunaltmakta, destekleyici süreçlere engel olmakta ve bireysel 

yakınlık, arkadaşlık ve birçok insanın doyumu için önemli olan küçük grup takım 

çalışmasını kısıtlamaktadırlar. 

 İş doyumu mesleklere göre de farklılıklar göstermektedir. Doyum-performans 

ilişkisi çalışanın statüsü yükseldikçe artmaktadır. Bu nedenle, ilişkinin, profesyonel, 

yönetici ve idareci konumundaki bireyler için daha yüksek olması beklenmektedir 

(Robbins, 1996). 

 Ergin’in (1997), bir çalışmasında iş doyumunun mesleklere göre farklılaştığı; 

en yüksek puanı yöneticilerin aldığı onları işçilerin, memurların, öğretmenlerin ve 

sağlık personelinin izlediği görülmüştür. Diğer bir deyişle, işçiler memurlardan daha 

fazla iş doyumu belirtmişlerdir. Durumundan en az memnun olan grup ise sağlık 

personeli olmuştur. 

 Schmitt ve ark.’nın (1978) yaptıkları çalışmada da, en az iş doyumu insanlarla 

etkileşim halinde olanlarda çıkmıştır. Bu etkileşimlerin algılanan önemi, işin 

kendisinden daha önemli olmaktadır. 

 İş doyumu açısından işteki hakkaniyet duygusu da önemli görünmektedir. 

Schmitt ve Dörfel (1999), çalışanların işte hakkaniyete uygun davranıldığını 

düşündüklerinde işlerinden daha fazla doyum aldıklarını, tersi durumda ise işe 

gelmeme davranışlarının arttığını belirtmektedirler. 

 İşin istemleri, bireyin yetenekleri ve toplumun ödeme standartları üzerine 

temellenmiş adaletli görünen bir ödeme sistemi doyumla, adil görünmeyen bir ödeme 

sistemi ise doyumsuzlukla sonuçlanmak eğilimindedir. Ancak para herkes için aynı 
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önemi taşımamaktadır. Çalışanlar adil yükselme politikaları ve uygulamaları da 

istemektedirler. Yükselmeler, kişisel gelişim için olanakla, daha fazla sorumluluk ve 

sosyal konumda yükselme anlamına gelmektedir. Bireyler yükseltme kararlarının 

adil bir biçimde verildiğine inandıklarında işlerinden aldıkları doyum artmaktadır, 

çünkü doyum, çalışanın işyerini algılamasının da bir ürünüdür (Davis ve Newstrom, 

1989; Robbins, 1996). 

 Roberts (1978), yöneticilerin iş dışı alanlarda çalışanlar arasında eşitliğin 

devam ettirilmesi konusunda hem fikir olduklarında iş doyumunun büyük ölçüde 

artacağına işaret etmektedir. 

 İş doyumu için işin özelliği de önemlidir. Fricko ve Beehr (1992), yüksek 

doyum veren bir işi seçmenin işe yönelik tutumları olumlulaştıracağını 

belirtmektedirler. 

 Çalışanlar, yeteneklerini kullanmalarına fırsat veren, görevlerinde özgürlük 

ve işlerini nasıl yapacaklarına ilişkin geri bildirim sağlayan işleri tercih etmek 

eğilimindedirler. Bu özellikler işin zorluğu ile ilgilidir. Zorlu olmayan, çok yalın ve 

tekdüze işler can sıkıntısı yaratır, aşırı zor işlerse engellenme ve başarısızlık 

duygularına neden olur (Robbins, 1996).  

 Çalışanlar hem kişisel rahatlık hem de iyi bir iş yaşamı sağlayan iş 

çevreleriyle ilgilenmekte, tehlikeli ya da rahatsız edici olmayan fiziksel çevreleri 

tercih etmektedirler. Sıcaklık, ışık, ses ve diğer çevresel faktörler aşırı ve rahatsız 

edici olmamalıdır. Ayrıca, çalışanların çoğu işlerinin evlerinin yakınında olmasını 

istemektedir (Robbins, 1996). İlgileri iş koşullarıyla uyuşan çalışanlar işlerinden 

uyuşmayanlardan daha fazla doyum alacaklardır (Fricko ve Beehr, 1992). 
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 Eisenberger ve ark.’nın (1997) yaptıkları bir çalışmanın sonuçları, örgüt 

tarafından davranışları değerlendirilen çalışanların örgüt değerlendirmesine dikkat 

ettiklerine işaret etmektedir. 

 Robbins (1996), 1950-60 arasında yapılan araştırmalarda doyumla verimlilik 

arasında tutarlı bir ilişkinin bulunmadığını belirtmektedir. 

 Doyum ve performans ilişkisi üzerindeki ilk görüşler “mutlu bir çalışan 

verimli bir çalışandır” tümcesiyle özetlenebilir (Robbins, 1996). Daha güncel bir 

görüş ise, yüksek performansın daha yüksek iş doyumuna katkı sağladığı 

yönündedir. Daha iyi performans tipik olarak daha yüksek ekonomik, sosyal ve 

psikolojik ödüllerle sonuçlanmaktadır (Davis ve Newstrom, 1989). Wright ve 

Cropanzano (1998), iş performansının azalmasının bir yıl sonra daha fazla işten 

ayrılmayla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

 İş doyumu ile ilişkili değişkenler arasında ödüllerde vardır. Çalışanın 

verimliliği, sözel tanınmayı, ödeme düzeyini ve yükselme imkanlarını arttırmalıdır. 

Bu ödüller işteki doyum düzeyini yükseltmektedir (Robbins, 1996). Çok sayıda 

çalışan özellikle bireysel performansa dayalı parasal özendiricilere iyi tepki 

vermektedir (Davis ve Newstrom, 1989). 

 Doyum, ücretli çalışmada, bireylerin işten elde edeceklerine inandıkları 

ödüllere bakılarak yordanabilmektedir (Pulakos ve Schmitt, 1982). 

 İş doyumu, yaşam doyumunun bir parçasıdır. Bireyin iş dışındaki çevresinin 

doğası bireyin işteki duygu durumunu etkilemektedir ve iş yaşamın önemli bir 

parçasıdır. Dolayısıyla, iş doyumu bireyin genel yaşam doyumunu etkilemektedir. 

Yani, iş doyumu ile yaşam doyumu arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Sonuç 

olarak, yöneticilerin, sadece iş ve iş çevresini değil aynı zamanda çalışanların 

 9



yaşamlarının diğer alanlarına yönelik tutumlarını da gözlemesi gerekebilmektedir 

(Davis ve Newstrom, 1989). Judge ve ark. (1998) da, iş doyumunun yaşam doyumu 

ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

 Hart’ın (1999) bir çalışması, iş dışındaki alanın polislerin genel yaşam 

doyumu düzeylerine daha büyük katkı sağladığını göstermiştir. Yaşam doyumunun 

polislerin işteki çalışma alanlarıyla karşılaştırıldığında, iş dışındaki yaşam 

alanlarından daha fazla duyum almaları işin önemsiz olduğu anlamına gelmez. 

 İnsanların çoğu belirsizlikten hoşlanmamaktadır, bu yüzden özel görev 

atamalarında açık rol beklentileri kaygılarını yenmelerine yardım edecektir. Ayrıca 

çalışanların işi ne kadar iyi yaptıkları hakkında bilgiye gereksinimleri vardır, yani 

geri bildirim kullanışlı olmaktadır (Davis ve Newstrom, 1989). 

 İş doyumu iş stresi ile de ilişkili görünmektedir. Glomb ve ark. (1999), iş 

stresinin, iş doyumuyla ilişkili olduğunu, yüksek iş stresi belirten kadınların 

işlerinden daha az doyum aldıklarını ve daha fazla psikolojik sıkıntı belirttiklerini 

ortaya koymuşlardır. Şahin ve Durak Batıgün (1997) de, iş doyumu azaldığında stres 

belirtilerinin arttığını gözlemişlerdir. 

 Wright ve Cropanzano (1998), olumlu etkinliğin (heyecanlı, neşeli, hevesli, 

etkin ve uyanık olma), iş doyumunu, olumsuz etkinliğin (olumsuz duygulanım) ise 

işten ayrılmaları arttırdığını göstermişlerdir. Olumlu etkinliği düşük bireyler 

duygusuz ve kayıtsız görünmekte, yeni bir işi tercih etmek, daha az sağlıklı olmak ve 

nahoş bir ortamda amaca zararı dokunan davranışlara bağlanmak eğilimindedirler 

(Duffy ve ark., 1998). 

 Doyum ve işe gelmeme arasında olumsuz bir ilişki vardır. Daha az iş 

doyumuna sahip çalışanlarda işe gelmeme eğilimi daha yüksektir (Davis ve 

 10



Newstrom, 1989; Robbins, 1996). Çalışanların işlerinden doyum almadıklarını 

göstermelerinin diğer bir yolu ise işe geç gelmeleridir (Davis ve Newstrom, 1989). 

 Ayrıca, doyumla işi terk etme arasında da olumsuz bir ilişki vardır,fakat bu 

ilişki doyumla işe gelmeme arasında olandan daha güçlüdür (Robbins, 1996). 

Hellman’ın (1997) yaptığı meta-analitik bir çalışmada da, iş doyumu ile işten ayrılma 

arasında anlamlı ve tutarlı bir ilişki bulunmuştur. Doyum azaldıkça genellikle işi terk 

etme artmaktadır (Davis ve Newstrom, 1989). 

 

 1.4 TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) 

 İlk tükenmişlik makalesi 1970’lerin ortalarında yayınlanmış ve tükenmişlik 

1970’lerin sonunda popüler olmuştur (Maslach, 1982a; Maslach ve Jackson, 1984). 

 Arkonaç (1999:87) tükenmişliği, hiç bitmeyen mesleksel zorluklar, 

yüklenmeler gerektiren bir alanda çalışan bireylerde gelişen ve iş veriminin düşmesi, 

yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, bedensel hastalıklara artan bir duyarlılık, alkol, 

diğer maddelere bağımlılık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir yüklenme-zorlanma 

(stres) tepkisi olarak tanımlamaktadır. 

 Etzion, Eden ve Lapidot (1998), tükenmişliğin kronik streslere bağlı bir 

zorlanma olduğunu belirtmektedirler. 

 Tükenmişlik, insanlarla temas gerektiren bazı işlerde çalışan bireyler arasında 

ortaya çıkabilen bir duygusal tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlaşma 

(depersonalization) ve kişisel başarıda düşme (reduced personal accomplishment) 

sendronmudur (Maslach, 1982b; Maslach ve Jackson ,1984; Maslach ve Jackson, 

1986). Özellikle sıkıntılı ya da sorunlu zamanlarda diğer insanlarla fazla temas 
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sonucu ortaya çıkan kronik zorlanmaya bir tepkidir. Bu nedenle, iş stresinin bir tipi 

olarak düşünülebilir (Maslach, 1982b). 

 Maslach ve Jackson (1979) ayrıca tükenmişliği, stres ve kronik gerilim 

koşulları altında uzun süre başkaları ile yakın temas halinde çalışan bireyler arasında 

sıklıkla ortaya çıkan bir duygusal tükenme ve toplumsal töreleri hor görme sendromu 

olarak tanımlamışlardır. Tükenmişlik, çalışanlara ilginin azalmasını da içermektedir 

(Maslach, 1978 ve Maslach, 1982c). 

 Bireylerin işleri dolayısıyla karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları, 

duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri ve kişisel başarı ve yeterlilik 

duygularının azalması şeklinde ortaya çıkan tükenmişlik daha çok insanlarla yüz 

yüze ilişki gerektiren işlerde görülen bir olgudur (Ergin, 1993). 

 Kavram şunları içermektedir: 1) İnsanlarla çalışan bireyler arasında ortaya 

çıkabilen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve bir azalan kişisel başarı sendromunu, 

2-) işlerinde çalışma koşullarının bir sonucu olarak insanlara yardım eden 

mesleklerdeki bireyler tarafından yaşanan ideal, enerji ve niyetlerde sürekli bir 

azalmayı, 3) fiziksel tükenme ve kronik yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk hisleri, 

ve olumsuz bir benlik kavramı ve işe, yaşama ve diğer insanlara karşı olumsuz 

tutumlarla belirginlik kazanan bir fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme durumunu, 

4) genellikle rahatsız edici fiziksel ve duygusal semptomlarla ilişkili, danışanlara ve 

kendisine yönelik bir uygun olamayan tutumlar sendromunu, 5) işgörenlerin 

etkinliğini ve kapasitesini önemli ölçüde azaltan bir tükenme, çabuk sinirlenme ve 

yorgunluk durumunu, 6) bireyin kendini tüketmesini, 7) iş ve kişisel yaşamının 

stresleriyle uygun bir şekilde başa çıkmada yetersizliği, 8) can sıkıntısını, istek 

kaybını, ilgileri ve kapasiteyi değiştirmede yetersizliği, 9) fiziksel ve/veya zihinsel 
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aşırı istekler nedeniyle zayıflığı, 10) depresyon ya da ümitsizlikle sonuçlanan yaygın 

bir anksiyete duygu-durumunu, 11) birey tarafından stresi azaltmada kullanılan 

uygun olmayan başa çıkma mekanizmalarını, 12) baskısı yüksek çevrelerde çok fazla 

ve uzun süre çalışılması sonucu oluşan bir koşulu ve 13) işgörenin üretimi ve 

moralinde düşme ile sonuçlanan ve işteki engellenmelerden kaynaklanan kötüye 

götürücü bir zayıflayan psikolojik koşulu (Maslach, 1982a). 

 Tükenmişlik sendromu, ara sıra gelen krizlerden çok her gün yaşanan kronik 

strese bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlara yakın çalışmanın duygusal 

baskısı günlük iş rutininin değişmez bir parçası olmaktadır (Maslach, 1982b). 

 Diğer stres tepkilerine benzer bozucu etkilerinin olmasına karşın 

tükenmişliğin farkı çalışanların iş gereği karşılaştıkları bireylerle kurdukları sık ve 

yoğun etkileşimler sonucu ortaya çıkmasıdır (Maslach, 1982b; Maslach ve Jackson, 

1986; Torun 1996). 

 Tükenmişlik sorunu, özellikle öğretmenlik, hemşirelik ve sosyal hizmetlerde 

çalışanlarda diğer mesleklerde olduğundan daha ciddi görünmektedir (Maslach ve 

Jackson, 1984). 

 Maslach ve Jackson (1984), araştırmalarının çoğunda katılımcıların öznel 

tükenmişlik duygularının istenmeyen nesnel sonuçlarla ilişkili olduğunu 

belirttiklerine işaret etmektedirler. 

 Tükenmişlik sendromunun yaşamsal bir yönü artan duygusal tükenmişlik 

hissidir; duygusal kaynaklar tükendikçe işgörenler psikolojik düzeyde artık 

kendilerinden bir şeyler veremeyeceklerini hissetmeye başlarlar. Tükenmişlik 

sendromunun önemli diğer bir yönü de duyarsızlaşmanın gelişmesidir – örneğin, bir 

danışan hakkında olumsuz, klinik tutumların ve duyguların ortaya çıkması. 
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Tükenmişlik sendromunun üçüncü önemli yönü olan kişisel başarının düşmesi, 

özellikle danışanla çalışmayla ilişkili olarak bireyin kendini olumsuz değerlendirme 

eğilimi anlamına gelmektedir (Maslach ve Jackson, 1986). 

 Duygusal fazla yüklenme ve onu izleyen duygusal tükenme tükenmişlik 

sendromunun özürdür. Birey kendisini saran karmaşık duygulanımı olduğunu ve 

başkaları tarafından zorla kabul ettirilen duygusal isteklerden bunaldığını hisseder. 

Bu duruma tepki duygusal tükenmedir. İnsanlar kendilerini tükenmiş hissetmekte 

yarın için yeterli enerjilerinin kalmadığına inanmaktadırlar. Duygusal kaynakları 

bitmekte ve tekrar doldurulmadıkları için kaynak yok (Maslach, 1982b). 

 İnsanların duygusal sorumluluklarından kaçma çalışmalarının bir yolu 

diğerleriyle bağlarını kesmektir. Diğer insanlarla iletişimi işlerinin yapılmasına ancak 

yetecek bir düzeye indirmek eğilimi görülmektedir (Maslach, 1982b). 

 Bu kopuk, duyarsız ve hatta insanlıktan uzak tepki verme biçimi tükenmişlik 

sendromunun ikinci yönü olan duyarsızlaşmanın bir habercisidir (Maslach, 1982b). 

 Birey insanların baskısı altında bunaldığında bazen onların yaşamından 

çıkmasını ve kendisini yalnız bırakmalarını istemektedir. Bazı durumlarda, bu istek 

gerçekleşmekte ve diğer insanlar ondan bütünüyle uzaklaşmaktadır (Maslach, 

1982b). 

 Başkaları hakkındaki olumsuz duygular kişinin kendisini de olumsuz bir 

çerçevede değerlendirmesine kadar gidebilir. Bakıcılar başkaları ya da kötü 

davranışa maruz kalmış başkaları hakkında kendi düşünüş biçimleri konusunda 

suçluluk ya da rahatsızlık duyarlar. Kimsenin, özellikle de kendilerinin sevmedikleri 

– soğuk ve ilgisiz – kişi tipine benzediklerini düşünürler. Bu noktada tükenmişliğin 

üçüncü bir yönü ortaya çıkar: Azalan bir kişisel başarı duygusu. Bakıcıların alıcılarla 
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ilişki kurma yetenekleri konusunda vicdanlarını kemiren bir yetersizlik duyguları 

vardır (Maslach, 1982b). 

 Duygusal tükenme, bireyin ilişki halinde bulunduğu başkaları tarafından 

tüketilen varolma duygusuna işaret etmektedir. Duyarsızlaşma, genellikle bireysel 

hizmetlerden yararlanan insanlara karşı davranışların duygusuzluğu ve mekanikliği 

anlamına gelmektedir. Düşen kişisel başarı, bireyin insanlarla temas gerektiren 

işlerde çalışmasında tamamlama ve başarılı olma duygularında bir zayıflamaya işaret 

etmektedir (Maslach ve Jackson, 1984). 

 Yüksek derecede yaşanan tükenmişlik iş çevresindeki olumsuzluklarla 

ilişkilidir: Özerklik, konfor, mücadele, danışan ilişkisi ve meslektaş desteği gibi. 

Tükenmişlik ayrıca daha düşük iş doyumu ve daha fazla işten ayrılmayla ilişkilidir. 

Bireysel düzeyde, daha düşük bir benlik saygısı, başa çıkma mekanizmalarının daha 

az kullanımı ve bireyin günlük yaşamında artan güçlüklerle ilişkilidir. Genelde, hem 

olumsuz çevre hem de olumsuz kişisel faktörler tükenmişlikle ilişkilidir (Maslach, 

1986). 

 Türkiye’de yapılan çalışmalarda tükenmişliğin bu üç boyutu ile değişik 

demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu, işten ve ortamdan 

hoşnutluk, iş doyumu, işin önemi, iş-aile çatışması, yalnız kalma isteği, iş değiştirme 

isteği, iş-yetenek uyuşması, iş yükü, endişe, görevde belirsizlik, izin alma, geç 

kalma, aile yapısı ve sosyal destek gibi değişkenlerin tükenmişliği etkilediği 

belirlenmiştir. Ayrıca, tükenmişliği etkileyen unsurlar iş yaşamından ve çalışma 

yaşamı dışındaki alanlardan doğmaktadır. İkinci grup yani iş yaşamı dışındaki 

değişkenler, tükenmişliğin birey üzerindeki etkisini arttıran ya da azaltan aile ve 

sosyal destek sistemleri olmaktadır (Torun, 1996). 
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 Tükenmişliği arttıran bir iş koşulu sosyal desteğin azlığıdır (Maslach ve 

Jackson, 1984). Sosyal destek varsa tükenme azalmaktadır. Destek iş stresiyle 

başarılı bir biçimde başa çıkabilmeyi sağlamaktadır (Maslach, 1982c). Çalışma 

arkadaşları, aile ve arkadaşlar bu desteği verebilir (Maslach ve Jackson, 1984). 

 Constable ve Russell (1986), yönetici desteği arttığında iş yükü ile duygusal 

tükenme arasındaki ilişkinin kaybolduğunu yani iş tükenmişliği ile yönetici desteği 

arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğunu göstermişlerdir. 

 Duygun ve Sezgin (2003), zihinsel engelli çocuğu olan annelerin tükenmişlik 

düzeylerinin normal çocuğu olan annelerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuşlardır 

 Çalışanlar, kendilerinden işteki beklentileri öğrendiklerinde rol belirsizliği 

duygusu azalmakta bu da etkili iş performansını arttırmakta ve kişisel başarı 

duygusunu yükseltmektedir (Maslach ve Jackson, 1984). 

 İnsanlar yaptıkları iş üzerinde kontrol duygusundan yoksun olduklarında, 

stresli durumlardan uzaklaşmak için fırsat bulamadıklarında ya da verilen sorumluluk 

kapasitelerinin üstünde olduğunda tükenmişlik duyguları yükselmektedir (Maslach, 

1982b). 

 Mickler ve Rosen (1994), hiçe sayılmanın tükenmişliğin en güçlü 

habercilerinden biri olduğunu, ayrıca, strese hazırlanmanın tükenme derecesini 

azalttığını, strese karşı daha iyi hazırlanmanın daha yüksek kişisel başarı duygusuna 

ve daha az duyarsızlaşmaya işaret ettiğini bulmuşlardır. 

 Tükenmişlikte ilgilenilen kişi sayısı da önemlidir. Uzman, çok sayıda 

danışanla ilgilendiğinde bilişsel, duyusal ve duygusal yükü artmaktadır. Daha fazla 
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danışanla ilgilenmekte, işe ara verme olanağı azalmakta ve işi kontrol duygusunu 

kaybetmektedir (Maslach, 1982c). 

 Constable ve Russell (1986), iş yükünün tükenmişlik sendromunun üç 

durumuyla da ilişkili olduğunu ve iş baskısı ile tükenmişlik arasında olumlu bir 

ilişkinin bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 

 Etzion, Eden ve Lapidot (1998), bir çalışmalarında, bir müddet işten 

ayrılanların döndüklerinde iş stresini ve tükenmişliği daha az algıladıklarını, işe 

devam edenlerde ise bir değişikliğin olmadığını ortaya koymuşlardır. 

 Westman ve Eden de (1997), işte algılanan stres vericilerin tatil zamanlarında 

daha az olduğunu bulmuşlardır. Algılanan iş stresi zorlanmaya neden olmaktadır. 

İşteki stres vericiler ve yaşanan tükenme birlikte değişmektedir, ikisi de tatilde 

azalmakta ve tatil dönüşü artmaktadır. Tatil, işçileri, iş yerindeki tükenmişlik 

ortamından uzaklaştırmaktadır. 

 Kişilik ve diğer kişisel nitelikler tükenmişlikte rol oynayan çok önemli 

etmenlerdendir (Maslach, 1982b). 

 Kadınlar, duygusal tükenmeyi erkeklerden daha fazla ve daha şiddetli 

yaşmaktadırlar. Ancak erkekler duyarsızlaşmaya daha eğilimlidirler ve birlikte 

çalıştıkları insanlara karşı katı duygulara sahip olmak eğilimindeler (Maslach, 

1982b). 

 Yaş ve tükenmişlik arasında açık bir ilişki vardır. Çalışanlar genç ve 

yaşlılardan daha alt konumdalarsa tükenmişlik yüksek olmaktadır. Genç insanlar 

genellikle yaşlılardan daha az iş deneyimine sahiptirler, ancak yaş işte çalışma 

süresinden yani deneyimden daha etkilidir. Yaş ilerledikçe insanlar daha olgun ve 

dengeli hale gelirler (Maslach, 1982b). Maslach’ın (1982a) çalışmalarının çoğunda 
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görüşülen bireyler, ilk tükenmişliğin kariyerlerinin ilk yıllarında meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. Mickler ve Rosen da (1994), yaşın tükenmişliğin üç bileşeniyle de 

ilişkili olduğunu, yaşlı çalışanların daha az tükenme belirtileri gösterdiklerini 

bulmuşlardır. 

 Tükenmişlik konusunda eğitim düzeyi değişkeni cinsiyet değişkeni gibi 

çarpıcı farklılıklarla ilişkili değildir, bu konuda eğitim düzeyleri arasındaki 

benzerlikler farklardan daha fazla göze çarpmaktadır (Maslach, 1982b). 

 Eğitim düzeyi ile ilgili olarak, en fazla tükenmişlik üniversite mezunlarında 

bulunmuştur. Bu grupta, duyarsızlaşma en fazla, kişisel başarı ise en düşük 

görünmektedir sonuç olarak duygusal tükenmişlik düzeyi daha yüksektir. En düşük 

tükenmişlik ise eğitim düzeyi daha düşük olanlarda, özellikle dört yılı bitirememiş 

bazı üniversite deneyimi olanlarda bulunmuştur (Maslach, 1982b). 

 Eğitim düzeyi yüksek insanların yaşamdan yüksek beklentileri vardır. Çok 

idealist olabilirler ve kendilerine büyük amaçlar koyabilirler. Ancak, işteki rolleri 

için iyi hazırlanamamışlarsa, idealleriyle bu gerçekliğin uyuşmazlığı hayal kırıklığı 

ve tükenmişlikle sonuçlanabilir. Eğitim düzeyi daha düşük çalışanlar ise bu yüksek 

beklentilere sahip değildirler ve bu nedenle hedefleri ile başarıları arasındaki fark 

daha azdır (Maslach, 1982b). 

 Tükenmişlik ayrıca evlilik durumu ile de ilişkilidir. Bekar işçiler evlilerden 

daha fazla tükenmişlik yaşamaktadırlar. Boşananlar genellikle bu iki grup arasına 

düşmektedir; daha yüksek duygusal tükenmeyle bekarlara, daha düşük duyarsızlaşma 

ve daha büyük başarı duygusuyla evlilere daha yakındırlar (Maslach, 1982b). 

 Ailelerin tükenmişlik yaşamaya daha az eğilimli olmasının birkaç nedeni 

vardır. İlki, ailede çalışan bireyler daha yaşlı, daha durağan, psikolojik olarak daha 
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olgun olmak eğilimindedirler. İkincisi, ailede çocuklara ve eşe bağlılık, kişisel 

problemler ve duygusal çatışmalarla başa çıkmada bireyleri daha deneyimli 

yapmaktadır. Üçüncüsü, aile genellikle bir duygusal destek kaynağıdır. Aile 

üyelerinin sevgi ve desteği bireye işin duygusal istemleriyle başa çıkmada yardımcı 

olmaktadır. Son olarak, ailesi olanlar işlerine bekar olanlardan daha farklı 

bakmaktadırlar. Çocuksuz işçiler iş değiştirmede kendilerini daha özgür 

hissetmektedirler (Maslach, 1982b). 

 Tükenmişlik iyi bir kişisel yaşamı yıkabilmektedir. İnsanlarda klinik 

hoşnutsuzluk ve duygusal tükenmişlik iş nedeniyle artabilmektedir, ama etkisi aile ve 

arkadaşlar üzerinde güçlü bir şekilde hissedilebilmektedir. Ayrıca, tükenmişlik, 

çalışanda sağlık sorunlarına, psikolojik bozulmaya, benlik saygısının azalmasına ve 

işte büyüyen doyumsuzluğa neden olabilmektedir. Tükenmişlik yaşayan insanlar, 

sürekli baş ağrısı çekmekte, daha az yemekte (Maslach, 1982b), bazı psikosomatik 

semptomlar (örneğin, ülser, sırt ve baş ağrıları) geliştirmektedir (Maslach ve Jackson, 

1979). 

 Tükenmişliğin en çok görülen etkisi insanların çalışma performanslarında 

değişmedir. Edimleri kötüleşmekte, güdülenmeleri düşmektedir. Yargılarında ve 

üretkenliklerinde daha çok hata yapmaktadırlar. Tükenmişlik işe gelmemeyi 

yaygınlaştırmakta ve daha çok çalışan rutin olarak hastalık iznini sonuna kadar 

kullanmaktadır. Tükenmişlikle işten ayrılma arasındaki bağ oldukça erken ortaya 

çıkmaktadır. Özellikle, ilk iki yıl tükenmişliğin işten ayrılmayla sonuçlanmasında 

yaşamsal öneme sahiptir (Maslach, 1982b). Tükenmişliğe karşı ortak tepki, istifa, 

işten çıkma, iş değiştirme, idari işlere geçme ya da uzmanlık alanının bütünüyle terk 

etmektir (Maslach, 1978; Maslach, 1982c). 
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 Tükenmişlik yaşayan insanlar sık sık gerilimi azaltma ve güçlü duygusal 

çökkünlüklerini ortadan kaldırmanın bir yolu olarak alkol ve uyuşturucu 

almaktadırlar. Soğuk, duygusuz ve “kötü insanlar” olduklarını belirterek daha fazla 

psikolojik rahatsızlık belirtisi göstermektedirler, bazıları kişisel zayıflıklarının 

olduğuna inanarak danışma ya da psikiyatrik tedavi yolları araştırmaktadır. İşteki 

duygusal stres, çözümlenmediği zaman genellikle evde tekrar ortaya çıkmaktadır 

(Maslach, 1978; Maslach, 1982c). 

 Kendine saygısı çabuk düşen bireylerde depresyon gelişebilir ve bazı bireyler 

kişisel sorunları için bir danışmana ya da terapiste başvuracaklardır. Diğerleri, 

insanlarla stresli ilişkiler başlatan herhangi bir iş türünü terk etmek için çoğunlukla 

işlerini değiştireceklerdir (Maslach, 1982b). 

 Fiziksel problemlerle başa çıkmak için tükenmiş çalışan, yatıştırıcılara 

(tranquilizers), uyuşturuculara ya da alkole yönelebilmektedir (Maslach ve Jackson, 

1979; Maslach, 1982b). 

 Tükenmişlikten korunma, öncelikle yaşanan stresin ve etkilerinin farkında 

olmayı gerektirmektedir. Bireyin, stresi azaltmasına yardım edebilen kişisel başa 

çıkma stratejilerinin çoğu, onun, yaşamında rol oynayan stres kaynaklarının farkına 

varmasını içermektedir; bunlar arasında düzenli bazı fiziksel eksersizler, uygun bir 

diyet, meditasyon ya da bir rahatlama programları, zamanı daha iyi kullanmayı 

öğrenme ve olumlu sosyal destek sayılabilir (Gold, 1985). 

 Yöneticiler, çalışan tükenmişliğinin düşük morale, düşük performansa, 

kişilerarası çatışmaya ve yüksek oranda işten ayrılmaya katkıda bulunduğunu 

bilmektedirler (Cherniss, 1982). 

 20



 Cherniss (1982), tükenmişlik süreci için şu kuramsal modeli önermektedir. 

İstem kaynağı aştığında stres ortaya çıkmaktadır. Birey stres yaşadığında stres 

kaynağıyla doğrudan başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu işe yaramadığında rahatlama, 

meditasyon, egzersiz, vb. gibi stresle baş etme teknikleri ile gerilimi ve zorlanmayı 

azaltmaya çalışmaktadır. Eğer bu çaba gerilimi azaltmazsa birey duygusal kayıplarını 

ortadan kaldırmak için işten psikolojik olarak geri çekilebilmektedir. Bu geri 

çekilmenin belirtileri arasında azalan güdülenme ya da çabayı, danışana, iş 

arkadaşlarına ve yöneticilere karşı olumsuz tutumları, düşen hedefleri, toplumsal 

töreleri hor görmeyi, vb. sayılabilir. Bu nedenle, tükenmişlik artık kontrol 

edilemeyen stresli durumlarda kullanılan bir başa çıkma tepkisidir. 

 Tükenmişlik sürecinin bu kavramlaştırması, sorunu önlemek için çok sayıda 

temel strateji önermektedir. Bulardan ilki, strese katkı yapan dışsal istekleri azaltma. 

İkincisi, strese katkıda bulunan içsel istekleri azaltma. Üçüncüsü, dışsal kaynakları 

arttırma. Dördüncüsü, içsel kaynakları arttırma. Beşinci ve sonuncusu da, psikolojik 

ilgiyi kemeyi içermeyen stresle başa çıkma mekanizmalarını özendirmektir 

(Cherniss, 1982). 

 

 1.5 STRES 

 Torun’a (1996) göre stres, bireyi zorlayan bir fiziksel ya da psikolojik uyarıcı 

karşısında bireyin geliştirdiği uyum amaçlı tepkilerdir. 

 Selye’ye (1956) göre stres biyolojik bir sistemde uyarana bağlı olmaksızın 

(non-specific; sistemin tümünü ya da çok sayıda parçasını etkileyen) meydana gelen 

değişiklikleri içeren özel bir sendromdur. Bu nedenle, stres, kendi karakteristik 

biçimine sahiptir. Örneğin, bireyin sinir gerginliğine maruz kalması, fiziksel 
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yaralanma, enfeksiyon, soğuk, sıcak, X ışınları ya da herhangi bir şey bedensel 

değişikliklere neden olmaktadır ve stres olarak adlandırılmaktadır. Stres ona neden 

olan herhangi bir isteğe ilişkin bedenin uyarıcıya bağlı olmayan tepkisidir (Selye, 

1974). 

 Selye, stresi tanımlamak için stres olmayan durumları belirtmiştir: Stres 

sadece sinir gerilimi değildir, çünkü sinir sistemi olmayan alt düzey hayvanlarda ve 

bitkilerde de görülmektedir. Stres, dengeden (homeostasis) her hangi bir sapma da 

değildir. Her zaman bir yıkım değildir, satranç oyunu ya da heyecanlı bir kucaklaşma 

yıkıcı olmaksızın strese neden olabilir. Yıkıcı stres rahatsızlıktır, “distress”dir. Stres 

hoş ya da nahoş olabilir ama distress her zaman nahoştur. Stres kaçınılması gereken 

bazı şeyler değildir. Ondan tamamen kurtulmak demek ölmek demektir. Fizyolojik 

stres hiçbir zaman sıfıra inmez (sıfıra inmesi demek ölmek demektir) (Selye, 1956 ve 

Selye, 1974). 

 Stres, yaşamda insan duygularına baskılar olarak ifade edilen genel bir 

terimdir (Davis ve Newstrom, 1989). 

 Robbins’e (1996) göre stres, bireyin önemli ama gerçekleşmesi kuşkulu 

olarak algıladığı sonuçlar ve arzularla ilişkili fırsat, zorlanma ya da isteklerle 

yüzleştiği dinamik bir durumdur. 

 Stres bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanması sonucu 

ortaya çıkar. Bir tehlike ile karşı karşıya kalan canlı tehlike ile başa çıkamayacağına 

inanıyorsa kaçma davranışı gösterir, başa çıkacağına inanıyorsa savaşır ve bu sayede 

yeni duruma uyum sağlar (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Stres sözcüğünün başka bir anlamı da organizmanın dengesini bozabilecek 

etkilerin tümüdür. Stres vericiler (stressors) üç grupta toplanır: Fiziksel (travma, 
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sıcak, soğuk, vb.), psikolojik (duygusal gerilimler, iç ve dış çatışmalar, eş sorunları, 

vb.) ve sosyal (çevre faktörleri, kültürel değişim, vb.) (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Stres tepkileri, uyarıcılarla karşılaşan insanların iyi düzenlenmiş kişisel ve 

sosyal değerlerine engel olan ya da tehlikeye düşüren koşullar sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle uyarıcı koşulları stres durumları olarak tanımlanır (Lazarus, 

1966). 

 Stres, (a) bir kişinin durumları ya da görevleri karşılaştırmasını ve (b) onlarla 

başarılı şekilde başa çıkmak için kişisel yeteneklerini değerlendirilmesini içerir 

(Saranson, 1980). 

 Stres, baskılar ve isteklerle ilişkilendirilir. Okulda sınava girdiğinizde ya da 

işte yıllık kontrollerde stres hissedilir, çünkü fırsatlar, zorlanmalar ve isteklerle 

karşılaşılır. İyi performans terfi, daha büyük sorumluluk ve yüksek ücretle 

sonuçlanabilir. Düşük performans terfi almaktan alıkoyabilir. Performans çok düşük 

olduğunda işten çıkarılmayla sonuçlanabilir (Robbins, 1996). 

 Stres birikimlidir, her yeni ve devamlı stres verici bireyin stres düzeyine 

eklenir. Tekil bir stres önemsiz görünebilir ama mevcut stres düzeyine eklenirse 

bardağı taşıran son damla da olabilir (Robbins, 1996). 

 Stres bir çok yolla kendini gösterir, olumsuz duygular, davranışın bozulması 

ve bozuk sağlık gibi. Bazen stres, mücadele etme ve enerji harcamadır. Stres 

tepkileri, bireyin, çevresel istekleri ve bu isteklerle başa çıkmada sahip olduğu 

yeterlikleri değerlendirmesine bağlıdır (Matthews ve ark. 2000). Böylesi tepkileri üç 

grupta toplayabiliriz; fizyolojik, psikolojik ve davranışsal. Fizyolojik semptomlar: 

Stres metabolizmada değişiklik meydana getirir, çevresel ve otonom sinir sisteminin 

faaliyetlerini etkiler. Otonom sinir sistemindeki ‘sempatik’ kısım, bedeni stres 
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yaratan olaya karşı savaşmak ya da kaçmak için hazırlar. Sempatik sistem böbrek 

üstü bezlerini uyararak hormon salgılanmasını sağlar. Böylece “genel uyarılmışlık 

düzeyi” yükselir: Kalp atışı hızlanır, kan basıncı ve nefes almanız artar, sindirim 

yavaşlar, kandaki glikoz düzeyi yükselir (Erkuş, 1994; Robbins, 1996). Psikolojik 

semptomlar: İş stresi, iş ile ilgili doyumsuzluğa neden olabilir, iş doyumsuzluğu 

gerçekte stresin en basit ve en açık etkisidir, ancak stres, kendisini diğer psikolojik 

durumlarda da gösterir – örneğin, tansiyon, anksiyete, sinirlilik, can sıkıntısı ve işi 

erteleme gibi. İşlerin yürümesi üzerinde insanlar daha az kontrole sahiplerse daha 

yüksek stres ve doyumsuzluk duyarlar. Stres semptomları ile ilişkili davranışsal 

semptomlar, hem verimlilikte değişmeleri, işe gelmemeyi ve işten ayrılmayı hem de 

yeme alışkanlıklarında değişiklikleri, sigara ve alkol tüketiminde artışı, hızlı 

konuşmayı, huzursuzlanmayı ve uyku bozukluğunu içerir (Robbins, 1996). 

 Bilgi açısından bakıldığında strese yol açanın gelen bilginin azlığı ya da 

çokluğu değil bu bilginin önceki bilgilerle uyuşmamasıdır. İnsan beyni, yeni gelen 

bilgileri eski bilgilerle karşılaştırıp sınıflandırarak hemen bir anlam vermeye çalışır, 

bunu yaparken çoğu zaman eksik verilere ve eski şemalara başvurur ve hata yapma 

olasılığı artar (bir uyarıcı ile başarısızlık yaşayan kişinin, aynı uyarıcı ile 

karşılaştığında yine başarısızlık yaşayacağını beklemesi gibi) (Şahin, 1994a). 

 Beck’in depresyon kuramı ve Peterson ve Seligman’ın çaresizlik kuramı 

bilişsel strese biyolojik yatkınlık modellerini en iyi kavramlaştıran kuramlardır. Bu 

kuramlar eş değer stresle (benzer olumsuz yaşam olayları) karşılaştığında uygun 

biyolojik yatkınlık gösteren insanların stresli tepkiler vermeye bu eğilimi 

göstermeyenlerden daha yatkın olduğunu varsaymaktadırlar. Diğer yandan, görece 

stressiz (olumlu yaşam olayları varlığında ve/veya olumsuz yaşam olaylarının 
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yokluğunda) durumlarda, bilişsel biyolojik yatkınlığı olduğu varsayılan insanlar, 

depressif semptomlar geliştirmeye bu risk faktörüne sahip olmayan insanlardan daha 

yatkındırlar (Abramson, Alloy ve Metalsky, 1988). 

 Selye, stresle ilgili olarak bir Genel Uyum Sendromu (General Adaptation 

Syndrome, GAS) önermiştir. Genel uyum sendromu üç evreyi içerir; Alarm tepkisi, 

direnç evresi ve tükenme evresi. Alarm tepkisi: Genel Uyum Sendromunun ilk 

evresidir. Beden stres vericiye (stressor) ilk kez maruz kaldığında değişme özelliği 

gösterir ve genel uyum sendromu içinde tüm vücudu etkiler. Direnç evresi: Genel 

Uyum Sendromunun ikinci evresidir. Eğer devam eden strese maruz kalma uyumla 

tutarlıysa ardından direnç gelir. Alarm evresinin bedensel tepkileri hemen hemen 

kaybolur ve direnç normalin üstüne çıkar. Tüm vücudun ya da vücudun sadece bir 

bölgesinin strese maruz kalmasına bağlı olarak genel ya da bölgesel olabilirler. 

Tükenme evresi: Genel Uyum Sendromunun son evresidir. Kendini düzenlemeye 

çalışan beden, aynı stres vericiye uzun süre maruz kalınca sonunda uyum enerjisi 

tükenir. Alarm tepkilerinin işaretleri yeniden ortaya çıkar ancak onlar artık 

değiştirilemez durumdadır ve birey ölür. Yalnızca çok şiddetli stres tükenme 

evresiyle ve ölümle sonuçlanır. Genel Uyum Sendromunun özelliklerine örnek 

olarak, adrenalin hormonlarındaki artışı, lenf damarlarındaki genişlemeyi ya da kilo 

kaybını verebiliriz (Selye, 1956; Selye, 1974). 

 Organizma stres durumuyla tehdit edildiğinde insanlarda hem bedensel hem 

psikolojik bir dizi değişiklik başlar. Bedensel değişiklikler herkeste aynı olmasına 

rağmen psikolojik olanlar kişilik ve çevre gibi kişisel koşullara göre büyük 

farklılıklar gösterir (Baltaş ve Baltaş, 2002). 
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 Robbins’e (1996) göre stres, genelde olumsuz görülmesine karşın olumlu bir 

değerdir de. Potansiyel kazanımlar sunduğunda bir fırsattır. Üst düzeyde performans 

göstermesi gereken bir atlet gibi bazı bireyler genellikle stresi olumlu olarak fırsatları 

yükseltmek için kullanırlar. 

 Potansiyel stresin etkin stres olması için iki koşul gereklidir; kazanılacaklar 

kuşkulu ve önemli olmalı. Stres, kazanacakları ya da kaybedecekleri konusunda 

kuşkulu olanlarda en yüksek kesin olanlarda ise en azdır. Kazanılacakların ve 

kaybedileceklerin önemi de kritiktir. Eğer bunlar kişi için önemsizse stres yoktur. 

Eğer iş ya da kazanılan konum önemsizse performansın gözden geçirilmesi ya da 

stres hissedilmesi için bir neden yoktur (Robbins, 1996). 

 Stresin potansiyel kaynakları, çevresel, örgütsel ve bireysel olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Birey stres yaşadığında bunun belirtileri fizyolojik, psikolojik ve 

davranışsal kazanımlar olarak da ortaya çıkabilmektedir (Robbins, 1996). 

 Torun’nun (1998) da belirttiği gibi iş stresi, insanların önem verdikleri 

konularda kaybetme, engellenme ya da cazip fırsatlara kavuşma durumuyla 

karşılaştıklarında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, iş stresinin yol açtığı fizyolojik, 

psikolojik ve davranışsal sorunlar arasında, üçlü bir tepki örüntüsü (duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme) olarak ele alınan tükenmişlik de 

vardır. 

 İş stresi, bireyi normal işlevlerinden sapmaya zorlayan, psikolojik ya da 

fizyolojik durumunu değiştiren iş faktörleridir (Beehr ve Newman, 1978). 

 Bir işteki birey ister profesyonel ister çırak olsun stresli durumlar 

yaşayacaktır (Eskridge ve Coker, 1985). Stres olarak bilinen iş koşulları, çalışanlar 

üzerinde baskı ve zorlama yaratmaktadır. Sağlıkla ilgili ciddi sorunlar bu 
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zorlanmaların uzun sürmesi sunucu doğar (Baltaş ve Baltaş, 2002). Azalan yeterlik, 

yavaşlık, devamsızlık ve çalışanların işten ayrılması sıklıkla öğretmenlerin stres 

göstergeleridir. Strese ilişkin algı ve tepkilerdeki bireysel farklar fiziksel 

semptomlarda büyük çeşitlilik ve yoğunlukla sonuçlanır. Değişmeyen yorgunluk, 

uykusuzluk, sık baş ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, mide bağırsak problemleri 

bazen deride isilik gibi küçük semptomlar strese karşı ortak bireysel tepkilerdir 

(Eskridge ve Coker, 1985). 

 İş yerindeki stres kaynaklarından bazıları açıktır (maaş artış talebinin reddi, 

düşük ücret, vb.) ama bazıları çok belirgin değildir ve iş yerinin doğasında bulunan 

bazı özelliklerden kaynaklanır (örneğin, kişiler arası ilişkiler) (Şahin, 1994b). Birey 

kendisini içtenlikli olarak gözeten destekleyici bir kişi olduğunda daha az stres yaşar 

(iş arkadaşları tarafından sağlanan sosyal desteğin azlığı, zayıf kişiler arası ilişkiler, 

özellikle büyük sosyal gereksinmeleri olan işçiler arasında büyük stresler yaratabilir 

(Robbins, 1996). Anlaşarak bile olsa boşanma da bireylerin yaşamlarında çok sayıda 

değişiklik meydana getirdiği için önemli bir stres kaynağıdır. Türk toplumunda stres 

kaynaklarından biri de dedikodudur (bireyler kendi başarısızlıklarını, yetersizliklerini 

ve özlemlerini diğer bireyleri arkalarından eleştirip davranışlarına kendilerince 

anlamlar yükleyerek gidermeye çalışırlar) (Baltaş ve Baltaş, 2002). Çok fazla ya da 

çok az sorumluluk yüklenmek, olumlu geri bildirimin olmayışı, vb. de stres 

kaynakları arasında sayılabilir. Herhangi bir iş koşulu bir işçinin ona karşı tepkilerine 

bağlı olarak strese neden olabilir. Örneğin, bir işçinin diğer işçilerin karşı olmasına 

rağmen yeni iş yöntemini kabul etmesi. Fazla iş yükü, hatadan uzak durma baskısı ve 

zaman sınırlılığı işçileri baskı altına almakta ve strese neden olmaktadır (Davis ve 

Newstrom, 1989). Rol çatışması ve rol belirsizliği de stres kaynaklarındandır (patron 
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tarafından kişisel olarak işin taslağının çizilmesi ve özellikle bireyden beklenenlerin 

bilinmesi durumunda daha az stres yaşanır. Ayrıca, İnsanlar elverişli ve savunulabilir 

bir plana sahip olduklarında daha az stres yaşarlar) (Bradley, 1984). Rol çatışması ve 

rol belirsizliği durumlarında insanlar farklı beklentilere sahiptirler, bu nedenle, işçiler 

ne yapacaklarını bilmemektedirler. Bazı işler diğerlerinden daha fazla stres üretmek 

eğilimindedir. Vardiyalı işler, makineyle yapılan işler ve tehlikeli bir çevreye sahip 

işler daha fazla strese neden olur. Başka bir stres nedeni de engellenmedir. Örneğin, 

birey öğle paydosuna kadar bir raporu bitirmeye çalıştığında, başka bir istek de 

zamanını istiyorsa (öğle ortasına kadar bitirilmesi gereken başka bir işin verilmesi 

gibi), birey o gün için yapmayı planladığı şeyi tamamlayamayacağını görerek 

engellenmeye uğrar. Yöneticiler dışında hedeflere ulaşmayı engelleyen bir başka 

kaynak da çalışma arkadaşlarıdır. Bireyin kendisi de engellenme kaynağı olabilir, 

hedefin onun yetenekleri ile başarılmasının mümkün olmaması gibi. Güdülenmenin 

az olması daha az stres yaratıcıdır (Davis ve Newstrom, 1989). Teşvik edici ödeme 

sistemi de bir tür stres kaynağıdır (prim sistemi çalışma temposunu ve üretim hızını 

arttırmak için bireyleri zorlar, bu düzen, çalışanlarda güvenli çalıştıkları için değil 

hızlarını arttırdıkları için ücretleri artacağı duygusu nedeniyle kaygıya, yorgunluğa 

ve çalışanlar arasında rekabetten doğan düşmanca duygulara neden olur). Diğer bir 

stres kaynağı da çalışma düzenidir (modern çalışma sistemi daha az beceri isteyen, 

insana doyum vermeyen ama çalışanı sıkı bir makine denetimi altında tutan gittikçe 

daha küçük parçalara bölünmüştür) (Baltaş ve Baltaş, 2002). Özerklik stresi azaltmak 

eğilimindedir. Aşırı kurallar ve bir işçiyi etkileyen kararlara katılmada eksiklik 

stresin potansiyel kaynakları olabilecek yapısal değişkenlere örneklerdir. Örgütler; 
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kurulur, gelişir, olgunlaşır ve sonunda geriler. Kurulma ve gerileme dönemleri 

özellikle streslidir (Robbins, 1996 ). 

 İş yerinde üst düzeyde yöneticiler az stres yaşarken orta düzeydeki yöneticiler 

çok daha fazla stres yaşamaktadırlar çünkü üst düzey yöneticiler kendi koydukları 

kurallar çerçevesinde serbesttirler orta düzey yöneticilerse üst yönetimin baskısı ve 

alt kademenin direnci arasında sıkışıp kalmaktadırlar (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Eskridge ve Coker (1985), Borthwick’in 1982, Farber’in 1982, Goodall ve 

Brown’un 1980’de yaptıkları araştırmalarda öğretmenlerde en yüksek stres 

düzeylerinin kişiler arası ilişkiler alanında ortaya çıktığını, ikinci sınıf 

öğretmenlerinin birinci sınıf öğretmenlerinden daha çok stres yaşadıklarını, çalışma 

yılı az olan öğretmenlerin stres yaşama olasılıklarının arttığını, genç öğretmenlerin 

yaşlılardan daha çok stres altında olduklarını, 31-44 yaş arasındakilerin 30 yaş 

altındakilerden ya da 45 yaş üstündekilerden daha stresli olduklarını gösterdiklerini 

belirtmektedirler. Ayrıca bu yazarlar müfettiş ve okul müdürleri tarafından 

öğretmenler için bir destek sisteminin kurulmasının sınıfın öğretme/öğrenme 

koşullarını etkileyen gereksiz engelleri ortadan kaldırmada yaşamsal bir öneme sahip 

olduğunu belirtmektedirler. 

 İnsanlar stresli durumlar için farklı tolerans düzeylerine sahiptir ve bu benzer 

işlerde işçi performansındaki çeşitliliği açıklamaya yardım eder. Bireyin olumsuz 

stres duygusu yaşamaksızın tolere edebildiği ve performansını etkilemeyen stres 

düzeyi bireyin stres eşiğidir. Önemsiz değişiklikler bazı kişileri kolayca yıkar. 

Bazıları iş rutinleri içinde parçalanır. Diğerleri, aynı koşullarda bile bir dereceye 

kadar soğukkanlı, sakin ve kendine hakimdirler, çünkü başa çıkma yeteneklerine 
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güvenirler. Diğer bir değişle daha yüksek stres eşiğine sahipler ve stres çok büyük ve 

sürekli değilse performansları zarar görmez (Davis ve Newstrom, 1989). 

 Psikologlar için stres onu zihninde taşıyan bireye aittir. Aynı olaya farklı 

kişilerin farklı tepki ve yaklaşımları vardır. Aynı kişi bir olaya bir gün gülüp 

geçerken başka bir gün çok olumsuz tepki verebilir (Baltaş ve Baltaş, 2002). Bazı 

insanlar stresli ortamlarda gelişir, diğerleri böyle ortamlarda boğulurlar. En az beş 

değişken insanları stres yönetme yetenekleri açısından farklılaştırmaktadır; algı, iş 

deneyimi, sosyal destek, kontrol odağı inancı ve düşmanlık. İşçiler durumun 

gerçeğinden çok gerçeğe ilişkin algılamalarına tepki vermektedirler. Bu nedenle, 

algı, potansiyel bir stres koşulu ile işçinin ona yönelik tepkisi arasındaki ilişkiyi 

düzenlemektedir. Şirketi işçi çıkardığında bir kişi işini kaybetme korkusu yaşarken 

bir başkası bunu büyük tazminat alma ve kendi işini kurma olanağı olarak 

algılayabilir. Bu nedenle, çevresel, örgütsel ve bireysel stres potansiyeli nesnel 

koşullarda olmamaktadır (Robbins, 1996). Strese farklı kişiler aynı tepkiyi verseler 

bile bunların şiddetleri farklıdır (Baltaş ve Baltaş, 2002;). 

 Stresli durumlara verilen tepkiler genellikle A Tipi ve B Tipi davranışlarla 

ilişkilendirilmektedir. A Tipi davranma eğilimindeki bireyler yoğun dürtüleri olan, 

saldırgan, sinirli, ihtiraslı, yarışmacı, yüksek standartlar koyan, yapılması gereken 

çok sayıda işin baskısını üzerlerinde hisseden ve sürekli zamana karşı yarışan 

bireylerdir. B tipi davranma eğilimindeki bireyler A tipinin tam tersidirler. 

Gevşektirler, çok sakindirler, uysaldırlar ve zaman baskısı hissetmezler. Durumları 

kabul eder ve yarışmacı bir biçimde mücadele etmek yerine onların içinde çalışırlar. 

Böyle insanlar, stresle ilişkilendirilen sorunlara daha az sahip olmak eğilimlidirler 

(Baltaş ve Baltaş, 2002; Davis ve Newstrom, 1989). Dünyada hiç kimse sadece A 
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tipi ya da sadece B tipi davranış özelliği göstermez. B tipi özelliklerini taşıyan 

bireyler de bazen A tipi davranış özelliği gösterebilirler. İki davranış eğilimini bir 

birinden ayıran A tipi davranış özelliklerinin sayısı ve şiddetidir (Baltaş ve Baltaş, 

2002). 

 Bireylerin içten ya da dıştan denetimli olmaları da strese karşı verdikleri 

tepkileri etkilemektedir. Dıştan denetimli bireyler yaşamlarını etkileyen olayları 

oldukça az etkileyebildiklerine, hayatlarının dışarıdaki güçler tarafından kontrol 

edildiğine inanırken, içten denetimliler bu olayları etkilemede kendilerine büyük iş 

düştüğüne, kaderlerini kontrol ettiklerine inanırlar. İçten denetimli bireyler işlerini 

dıştan denetimlilerden daha az stresli olarak algılamaktadırlar (Baltaş ve Baltaş, 

2002; Robbins, 1996). 

 Stres, düzeyine bağlı olarak iş performansını arttırabilir ya da azaltabilir. 

Stres-performans modelinde stres ile performans arasında ters U biçiminde ilişki 

vardır: Stres yoksa iş mücadelesi de yok demektir ve performans düşük olmak 

eğilimindedir. Stres yükseldiğinde performans da yükselmek eğilimindedir. Az stres 

genel uyarılmışlık düzeyini, dolayısıyla da tepki yeteneğini arttırır, birey görevini 

daha iyi ve daha çabuk yapar. Artan stres bir noktadan sonra bireyin günlük 

performans kapasitesini tepe noktasına ulaştırır. Bu noktadan sonra artan stres verimi 

düşürmek eğilimindedir çünkü işgören işçi onunla başa çıkabilme yeteneğini 

kaybetmekte, karar verememekte ve ne yapacağı belirsiz hale gelmektedir. Eğer stres 

çok fazla yükselirse performans sıfıra düşmektedir; işgören yıkılmakta, çalışmak 

istememekte, işi terk etmekte ya da stresle yüzleşmemek için işe gelmeyi 

reddetmektedir (Davis ve Newstrom, 1989; Robbins, 1996). Orta düzeyde bir stres 

devam ederse, stres baskısı bireyi yıpratıp enerji kaynaklarını tüketerek uzun 
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zamanda performansını olumsuz etkilemektedir. Hastane acil servislerinde uzun 

süreli orta düzey stres yaşanmakta ve performans düşmektedir. Bu nedenle acil 

servislerde çalışanlar sık sık değiştirilmektedir (Robbins, 1996). 

 Stresi azaltıcı bazı durumlar vardır. Bunlar; olayların önceden tahmin 

edilebilirliği, sosyal desteğin varlığı (bazı insanlar başarı için sosyal gereksinimlerini 

doyurmaktan özveride bulunmaktadırlar, bu da yaşamlarında stres üreten kızgınlık, 

anksiyete ve yalnızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun panzehiri sosyal destektir. Bu 

desteğin kaynağı yöneticiler, iş arkadaşları, arkadaşları ya da aile olabilir. Kendisine 

destek verebilen en az bir kişi varsa işgören daha az stres yaşayacaktır), duygusal 

paylaşım, bilgi paylaşımı, sosyal karşılaştırma olanağı, iş deneyimi ve benzerleri 

stresi büyük ölçüde azaltabilir (Şahin, 1994a; Davis ve Newstrom, 1989). İş 

deneyimi ile iş stresi arasında olumsuz bir ilişki vardır. İnsanlar sonunda stresle başa 

çıkma mekanizmaları geliştirmektedirler ancak bu zaman almaktadır. Stresle başa 

çıkma ve stresin etkilerini kontrol etmede işgörene yardım etmenin birkaç yolu 

vardır; meditasyon (insanların stresli dünyalarından geçici olarak uzaklaşmalarına ve 

stres semptomlarını azaltmaya yardım etmektedir), geribildirim (tıbbi denetim altında 

insanlar yüksek kalp ritmi ya da şiddetli baş ağrıları gibi stres semptomlarını kontrol 

altında tutmak için bir geri bildirim aracından yararlanabilmektedirler) ve kişisel 

iyilik hali (sağlık uzmanları düzenli nefes alma, kasların gevşetilmesi, olumlu 

düşünme ve beslenme yöntemi gibi yaşam tarzında değişiklikler önermektedirler. 

Çözüm yolu, insanlar ve çevreleri arasında daha iyi bir uygunluk yaratmaktır) (Davis 

ve Newstrom, 1989; Robbins, 1996). Strese karşı en uyumlu tepki bireyin dikkatini 

duygusal tepkiden çok göreve çeviren bir görev yönelimidir (Saranson, 1980) 
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 Gotlib ve Hammen’a (1997) göre, yetişkinlerde stresli yaşam olayları 

hakkındaki bilgiler genellikle benzerdir: depresyon ve stres vericiler arasındaki bağ 

kesitsel olarak ortaya çıkmakta ve olumsuz yaşam olayları sonra gelecek depresyonu 

önceden haber vermektedir. 

 Şahin (1994a), uyarıcıların ya da denge durumundaki değişmenin bir kayıp 

gibi yorumlandığı durumlarda (sevilen birinin ölümü, bir başarısızlık, vb.) yaşanan 

duygunun çoğunlukla karamsarlık ya da depresyon olduğuna işaret etmektedir. 

 Abdel-Halim’in (1978) bir araştırması, stresli bile olsa zenginleştirilmiş 

işlerdeki (işgörene işinde kişisel sorumluluk ya da özerklik duygusu; anlamlı ve 

kendini sınayıcı ürünler ya da ustalık çeşitliliği ve görev kimliği sunan; uygun sonuç 

bilgisi ya da geri bildirim veren) bireylerin o işten acı çekmeleri gerekmediğini 

göstermektedir. Rol stresleri ile ilgili itici sonuçları azaltmak isteyen örgütler 

üyelerinin rollerini zenginleştirmeye yardım edecek biçimde bir işi yeniden 

tasarımlayabilmektedirler. Ayrıca araştırma sonuçları, düşük düzeyde 

zenginleştirilmiş işlerdeki işgörenlerin işteki davranışlarına yol göstermek için 

ayrıntılı açık tanımlamaların verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

 Okebukola (1992), bir çalışmasında okul köyü düzenlemesinin ve okullardaki 

öğretmenlerin kişilerarası ilişkilerinin fen bilimleri öğretmenlerine stres düzeylerini 

düşürücü destekleyici rol sunulduğunu bulmuştur. Ayrıca, kadın fen bilimleri 

öğretmenlerinin erkek fen bilimleri öğretmenlerinden daha stresli oldukları 

bulunmuştur. 
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 1.6 DEPRESYON 

 Abramson, Alloy ve Metalsky (1988), depresyonun yaygın psikolojik 

bozukluklardan biri olduğunu belirtmektedirler. Depresyon antik yazarlar tarafından 

melankoli sınıflaması altında tanımlanmıştır (Beck, 1973). 

 “Duygu durumda çöküntü (depresyon)” terimi bir mizacı tanımlamak için 

kullanıldığı zaman, keder, ümitsizlik, cesaretin kırılması gibi duyguları anlatır 

(Arkonaç, 1999:150). 

 Depresyon kelime olarak çöküş anlamına gelmekte ve belirli bir düzeyden 

alçalmayı belirtmektedir (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Psikiyatrik depresyon tanısı, hastanın çökkünlük, düşünce ve hareketlerinde 

yavaşlama ve sanrısal kendini kötülemelerle belirginlik kazanan durum için 

kullanılmaktadır (Rycroft, 1989). 

 Öztürk’e (1990) göre depresyon (çökkünlük), derin üzüntülü bir duygu-

durum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk; 

değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleriyle 

fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur. 

 Depresyon sözcüğü sık sık ayrı bir psikiyatrik bozukluk olarak temsil 

edilmeyen davranış, biliş ve duygulardaki sapmanın karmaşık bir örüntüsünü 

belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, farklı bir hastalık sınıflandırmasını belirtmek 

için de kullanılmaktadır (Beck, 1973). 

 Bir duygu-durum durumu olarak, depresyon hayatın güçlüklerine – küçük 

başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, engelleyiciler – karşı normal ve genellikle geçici bir 

tepkidir. Böylesi olumsuz durumlar kısa süreli olabilir, saatler ya da bazen birkaç 

gün sürebilir, ama çok az zarara neden olur (Gotlib ve Hammen, 1997). 
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 Hemen herkes bazı depresyon aşamalarını yaşar; depresyon, kayıplar, 

engellenmeler, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları ile birlikte gelen yaşamın normal 

bir parçasıdır. Bazı depresyonlar iş görme üzerinde etkisi az olan kısa süreli geçici 

tepkilerdir (Gotlib ve Hammen, 1997). 

 Depresyon üzüntü duygusundan çok farklıdır. Anormal bir durumdur ve 

üzüntü duygusuna bireyin etkinliğini ve günlük yaşamını etkileyen bir çok belirti 

eşlik etmektedir (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Depresyon, duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kedini 

göstermektedir. Çökkün ruh hali depresyonun en dikkat çeken belirtisidir (Tuğrul ve 

Sayılgan, 1995). Depresyonlu hastalar, duygu-durumlarını genelde çökkün olarak 

tanımlamaktadırlar (Berksun, 2002). Depresyondaki birey çoğu zaman mutsuz, 

karamsar ve ümitsizdir, kedini hüzünlü ve yalnız hisseder, kendisine ve çevresine 

olan ilgisi azalmaya başlar. Nedensizce ağlayabilir. Yoğun suçluluk duyguları 

yaşayabilir. Bazen bu çökkün ruh haline gerginlik, huzursuzluk, aşırı evhamlanma ve 

şüphecilik eşlik edebilir. Birey zaman zaman hırçın hatta çok öfkeli olabilir. Bazen 

de kendini tüm duygularını yitirmiş gibi hissedebilir. Ağlayamaz, öfkelenemez ve 

kimseye karşı yakınlık hissedemez (Tuğrul ve Sayılgan, 1995). Benlik saygısının 

düşmesi ve suçluluk duyguları da depresyonla ilgili bulgulardır (Berksun, 2002). 

 Baltaş ve Baltaş (2002), depresyon belirtilerini en nesnelden en az nesnel 

olana doğru sıralamışlardır: 1) İştah azalması ve kilo kaybı (yeme isteğinin azalması 

ile kilo kaybı olur, ama bazen iştahta artış görülebilir), 2) uyku bozukluğu (uykuya 

dalmakta güçlük, sık sık uyanma, yetersiz uyuma, sabah uyanmak istenilen saatten 

önce kalkma, gün boyu uykulu olmak), 3) hayattan alınan zevkin azalması ve ilgi 

kaybı, 4) hareketlerde yavaşlama ya da yerinde duramayacak kadar huzursuz olma 
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(düşünce akışsındaki yavaşlama en kolay konularda bile karar verememeye neden 

olabilir), 5) cinsel isteksizlik, 6) değersizlik ve suçluluk duyguları, 7) umutsuzluk ve 

keder duyguları. 

 Beck’de (1973) depresyonun şu özelliklerle tanımlanabileceğini 

belirtmektedir: 1) Mizaçta özel bir değişiklik: Üzüntü, yalnızlık, kayıtsızlık, 2) 

kendini ayıplama ve kendini suçlamaya eşlik eden olumsuz bir benlik kavramı, 3) 

gerileyen ve benlik cezalandırıcı istekler: Kaçma, saklanma ya da ölme arzusu, 4) 

bitkisel yaşam (vejetatif) değişiklikleri: Anoreksiya, uykusuzluk, libido kaybı, 5) 

faaliyet düzeyinde değişiklik: Gecikme ya da huzursuzluk ve kaygı içeren aşırı 

psikomotor uyarılma. 

 Depresyon, zihinsel etkinliklerde değişikliğe yol açmaktadır, en sık görülen 

belirtiler dikkati toplayamama ve unutkanlıktır, düşüncelerde önemli değişiklikler 

olur (Tuğrul ve Sayılgan, 1995), bireyin kendisine, dünyaya ve geleceğe olumsuz bir 

bakış açısı depresyonda çok belirgindir (Berksun, 2002). Herkese yük olmaya 

başladığını düşünür, görev ve sorumluluklarını yerine getiremediği düşüncesiyle 

suçluluk duyar, olayların olumsuz yönlerini abarttır (Tuğrul ve Sayılgan, 1995), 

kendisi hakkında “ben iyi birisi değilim”, dünya hakkında “dünya güvenli bir yer 

değil” biçiminde düşünmeye başlar, gelecekte de hiçbir şeyin düzelemeyeceğine 

inanır (Berksun, 2002). Depresyonun en belirgin özelliklerinden biri olumsuz 

düşüncelerdir (Tuğrul ve Sayılgan, 1995). 

 Depresyonlu kişinin kendine ilişkin imgeleriyle nesnel gerçekler arasında 

şaşırtıcı bir fark vardır (Beck, 1973). Beck’in kuramına göre, depresyona açık kişiler 

problemleri çözmek ya da doyum sağlamak için olumlu kapasiteleri en aza indiğinde 

kaderin rolünü özellikle abartmaktadırlar (Hammen, 1988). 

 36



 Depresyonun davranış üzerindeki etkisi, enerji azalmasına bağlı olarak 

hareketlerde yavaşlama biçiminde ortaya çıkar. Günlük işler dahi altından 

kalkılamayacak görevler gibi görülür. Bu yüzden işler ya hiç yapılmaz, ya da 

yapılması için çok fazla zaman ve çaba harcanır. Birey çoğu zaman yalnız kalmak 

ister ve sosyal ilişkilerden kaçınır (Tuğrul ve Sayılgan, 1995). Depresyonlu bireyler 

depresyonu olmayan bireylerden daha az sosyal yeteneğe sahiptirler: Etkileşimde 

daha az göz teması kullanırlar, daha az, daha yavaş ve daha çok tekdüze konuşurlar. 

Ayrıca, belki artan kendine odaklanma düzeyi nedeniyle, depresyonlu bireylerin 

konuşmalarının içeriği sık sık olumsuz ya da açıkça düşmancadır, uygunsuzca 

kendini açığa vurma ve kendilik değerinin azalması, üzüntü, çaresizlik çevresinde 

odaklanmaktadır (Gotlib ve Hammen, 1997). 

 Depresyonda bazı bedensel belirtiler de ortaya çıkabilir. Örneğin; baş ağrısı 

ya da bedenin değişik yerlerinde ağrılar, iştah azalması ve buna bağlı olarak görülen 

kilo kaybı ya da aşırı yeme eğilimi ortaya çıkabilir, mide bağırsak sistemi ile ilgili 

şikayetler olabilir ve uyku ile ilgili sorunlar görülebilir (Tuğrul ve Sayılgan, 1995). 

 Depresyonun, bedenin kendi kimyasından meydana gelen değişikliklerden 

oluşan, dış dünyadaki değişikliklere ya çok az bağlı, ya da hiç bağlı olmayan 

“endojen depresyon” ve dış dünyada olanlara tepki anlamında “reaktif depresyon” 

olarak adlandırılan iki çeşidi vardır (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 Geçtan’a (1989) göre ise, depresyonun üç çeşidi vardır: Basit depresyon; 

başlıca belirtileri, isteksizlik, ruhsal ve bedensel etkinliklerde genel bir yavaşlama, 

günlük yaşamın olağan girişimlerine karşı cesaretsizlik ve iş yapma gücü 

bulamamadır. Bireyin dünyasına, değersizlik, yenilmiş olma, günahkarlık ve 

suçluluk duyguları egemendir. Bu durumdaki kişiler tek başlarına kalarak, 
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geçmişteki yanlışlarını ve geleceğe ilişkin umutsuzluklarını düşünürler. Akut 

Depresyon; ruhsal ve bedensel etkinlik daha da azalmıştır; birey kendini diğer 

insanlardan ayırmak ister, soruları güçlükle cevaplar. Suçluluk ve değersizlik 

duyguları da yoğunlaşır ya da kendini lanetleme duygularına dönüşür. Depresif 

stupor; ruhsal ve bedensel etkinlik çok azdır. Birey çoğu kez yataktadır, çevresinde 

olan bitenlere ilgi göstermez ve soruları yanıtlamaz, yemekleri reddettiği için 

burundan bir boru yardımıyla beslenir. 

 Depresyon sebebi olarak “kayıp” ya da “muhtemel bir kayıp” (kayıp 

beklentisi) gösterilmektedir. Bu nedenle depresyonun yerleşik bir mizaç özelliği 

olması genellikle orta yaş ya da yaşdönümüne rastlamaktadır. Bunun nedeni, 

insanların bu yaşlarda yaşamla hesaplaşmaya başlamalarıdır (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

 İşsizlik de depresyon açısından önemlidir. İş sahibi olmak ve çalışmak 

yalnızca ekonomik bağımsızlığı elde tutmak için değil, kendilik değerini yükseltmek, 

kimlik bulmak ve toplum içinde yer edinmek bakımından da çok önemlidir. Bunların 

hepsi işi kaybedince sarsıntıya uğrar (Sonneck ve ark., 2000). 

 Sadece iş kaybı değil işi kaybetme tehdidi, tehlikesi de bireyi olumsuz 

etkilemektedir. Her iki koşulda da özellikle ruhsal durumu değişken olan ve bundan 

dolayı diğer çalışanlardan daha düşük performans sergileyen bireyler daha fazla 

etkilenirler; ortaya çıkan stresle başa çıkmaları diğerlerinden daha güçtür, iş 

olanaklarının kısıtlı olduğu durumlarda yeni bir iş bulma şansları çok azdır (Sonneck 

ve ark., 2000). 

 Depresyonun başlangıcının kavramlaştırılmasına şu genel ifadeler rehberlik 

etmektedir: 1) Stresli olaylar ve koşullar çok sayıda depressif tepkinin 

tetikleyicisidirler, 2) Bilişsel incinebilirlik, olay ve koşulların depressif biçimlerde 
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yorumlanmasıyla sonuçlanmaktadır, 3) Birçok birey için, bilişsel incinebilirlik 

özellikle kişilerarası, gereksinim ve amaçlarla ilişkilidir, 4) Bireyin kontrolünün 

ötesinde, kadere bağlı olaylar, bilişsel olarak incinebilir bir bireyde depresyonu 

tetikleyebiliyor, 5) Depresyonların çoğunluğu çocuklukta, diğerleri ise ergenlikte ya 

da ilk yetişkinlikte başlamaktadır (Gotlib ve Hammen, 1997). 

 Geçmiş deneyimleri nedeniyle depresyona girme riski olan incinebilir 

bireyler stres vericilere maruz kalmakta ve depresyon belirtileri göstermeye 

başlamaktadırlar (Gotlib ve Hammen, 1997). 

 Hammen (1988), stresli olayları şiddetlice yaşayan bireylerin çoğunun 

depresyonlu olmadığını, ama, stresli durumlardaki çoğu insanın oldukça hafif 

karamsarlıktan şiddetli depressif dönemlere uzanan tepkiler verdiklerini 

belirtmektedir. 

 Kişilerarası süreçler depresyonun devam etmesi ve şiddetlenmesinde kritik 

bir rol oynamaktadır. Kişilerarası süreçlerde, sosyal olanaklar ağının sınırlı olması 

depresyona eğilimli bireyin depresyonu çözmesine engel olmaktadır (Gotlib ve 

Hammen, 1997). 

 Sosyal desteğin varlığı çaresizliği azaltabilir ya da depressif bireylerin 

olumsuz kişisel ve nedensel çıkarsamalarını doğrulayabilen ya da iptal edebilen 

başkalarını sunabilir (Abramson, Alloy ve Metalsky, 1988). 

 Whisman (2001), depresyon semptomlarının erkeklerle karşılaştırıldığında 

kadınlarda daha yüksek olduğunu belirtmektedir. O’Leary ve Cano’da (2001), 

toplumda, kadınlara karşı fiziksel saldırı ile kadınlar da depressif semptomlar 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. 
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 Güler (1990) bir çalışmasında, depresyonda durumluk ve sürekli kaygı 

düzeylerinin iş doyumunu etkilediğini, depresyon ve sürekli kaygı düzeyleri 

yükseldiğinde iş doyumunun düştüğünü gözlemiştir. 

 

 1.7 KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Bu çerçevede Maslow’un güdü kuramı, Herzberg’in ikili etmen kuramı, 

hakçalık kuramı ve çatışma/uyum kuramı incelenecektir. Maslow’un güdü kuramına 

göre insanlar güdülerini doyururken belli bir sıra izlerler. İş yerlerinin buna dikkat 

etmesi ve çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat vermesi durumunda 

çalışanların iş doyumunda artma buna karşılık tükenmişlik, stres ve depresyonda 

azalma olacağı söylenebilir. 

 Herzberg’in ikili etmen kuramında doyum sağlayıcı faktörler (güdüleyiciler 

olarak adlandırılmaktadırlar, bunlar; başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk, 

ilerleme) ve doyumsuzluk üreten faktörler (hijyen faktörleri olarak 

adlandırılmaktadır, bunlar; şirket politikası ve yönetim, yönetici, ücret, kişilerarası 

ilişkiler ve çalışma koşulları) vardır ve bunlar işgörenin iş doyumunu etkilemektedir. 

 Hakçalık kuramına göre iş yerinde hakkaniyet algılayan bireylerin işlerinden 

daha fazla doyum almaları tersi durumda işlerini terk etmeleri beklenir. Bu nedenle, 

iş yerlerinin adil davranmaya önem vermesinin, iş doyumun da artmaya buna karşılık 

tükenmişlik, stres ve depresyonda ise azalmaya neden olacağı düşünülebilir. 

 Çatışma/uyum kuramında işgören ile iş çevresi ve çalışanlar arasında 

oluşacak uyumun yani daha az çatışmalı bir ortamın daha fazla iş doyumu diğer 

taraftan daha az tükenmişlik, stres ve depresyonla sonuçlanması beklenir. İzleyen alt 

bölümlerde bu kuramsal yaklaşımlar üzerinde biraz daha ayrıntılı olarak durulacaktır. 
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 1.7.1 Maslow’un Güdü Kuramı 

 Maslow’un kuramına göre bir birey uyumlu ve örgütlü bir bütündür. İnsan 

parçalarıyla değil bir bütün olarak güdülenir. Yemek yemeyi isteyen bir bütün olarak 

bireydir, midesi değil. Yeme davranışı bireyin açlığını giderir midesinin değil 

(Maslow, 1970). 

 Güdü süreklidir, hiçbir zaman bitmez yalnızca artar azalır, karmaşıktır ve her 

organizmanın hemen hemen evrensel bir özelliğidir (Maslow, 1970). 

 Bu güdü hiyerarşisinde en alt basamakta fizyolojik güdüler, sonra sırasıyla 

güvenlik güdüleri, sevgi ve ait olma güdüleri, saygınlık kazanma güdüsü ve en üstte 

de kendini gerçekleştirme güdüsü bulunmaktadır (Heylighen, 1992; Hicks, 1972; 

Poduska, 1992). Maslow, ilk üç güdüyü eksiklik güdüleri, kalan ikisini (saygınlık 

kazanma ve kendini gerçekleştirme) ise büyüme güdüleri olarak adlandırmıştır 

(Poduska, 1992). 

 Bu hiyerarşide en alttaki güdüler daha güçlüdür ve önce onlar doyurulmak 

istenir. Uzun süre aç kalan birisi önce açlığını gidermek isteyecektir. Birey aç olunca 

algıları değişir yemeği diğer şeylerden önce algılar, belleği değişir hep yemekleri 

anımsar, duyguları değişir diğer zamanlara göre daha gergin ve sinirli olur. Açlığı 

her şeyin üstündedir, diğer zamanlardan farklı bir insan olur (Maslow, 1970). İnsanın 

bütün dürtüleri nadiren tam olarak doyurulur ve bir dürtü doyurulduğunda diğeri 

onun yerini alır. Bir alttaki güdü doyurulduğunda sıra bir üst sıradaki güdünün 

doyurulmasına gelir (Heylighen, 1992; Hicks, 1972; Maslow, 1970; Poduska, 1992). 

Doyurulan bir güdü bir süre için etkinliğini kaybeder, yalnızca doyurulmamış 

güdüler davranışı başlatır (Heylighen, 1992; Hicks, 1972; Reber, 1995).  
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 Güdüler şöyle sıranabilirler: 

 1) Fizyolojik güdüler: Güdü kuramının odak noktasıdırlar (Maslow, 1970; 

Hicks, 1972). Hayatta kalma güdüleri olarak da adlandırılırlar (Poduska, 1992). 

Yeme, içme, cinsellik, dinlenme, uyku, nefes alma gibi homeostatik dengeyi 

korumakla ilgili bedensel güdülerdir. Bunlar yaşamın devamı için doyurulması 

zorunlu güdülerdir. Doyurulmadıklarında organizma eninde sonunda ölecektir 

(Heylighen, 1992). Maslow’a göre yaşama güdüleri doyurulana kadar daha üst 

güdülerin doyurulmasına geçilmemelidir (Heylighen, 1992; Hicks, 1972; Maslow, 

1970; Poduska, 1992). 

 Yemeye, güvenliğe, sevgiye ve kendine saygıya gereksinimi olan bir birey 

öncelikle açlık hissedecektir. Eğer bütün gereksinimler doyurulmamış durumda ve 

dolayısıyla organizma biyolojik gereksinimlerin baskısı altındaysa, bütün diğer 

gereksinimler yalın bir biçimde yok olacak ya da geri plana itilecektir (Maslow, 

1970). 

 2) Güvenlik güdüleri: Fizyolojik güdüler doyurulduktan sonra sıra güvenlik 

güdüleri olarak adlandırılan yeni bir güdü grubunun doyurulmasına gelecektir. Bu 

güdüler fizyolojik gereksinimlerden daha az önceliklidir. (Güvenlik güdüleri: 

Güvenlik, kararlılık, bağımlılık, korunma, korkmama, anksiyete ve kaostan 

uzaklaşma, koruyuculara sarılma, vb.dir) (Maslow, 1970). 

 Güvenlik güdüleri ilk sırada doğrudan ya da dolaylı olarak kişinin kendisinin, 

sevdiklerinin ve mallarının korunmasıyla ilgilidir. Birçok insan güvenlik duygusunu 

maddi sahiplikle (arsa, para,vb.) yaşamak istemektedir. Fizyolojik güvenlikle ve 

psikolojik güvenliği birbirinden ayırmak gerekir, fizyolojik güvenlik dışardan gelen 
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tehlikelerle, psikolojik güvenlikse içten gelen tehlikelerle başa çıkma ile ilgilidir 

(Poduska, 1992). 

 3) Sevgi ve ait olma güdüleri: Eğer fizyolojik güdüler ve güvenlik güdüleri 

doyurulduktan sonra sevgi, yakınlık ve ait olma güdüleri ortaya çıkacaktır (Maslow, 

1970). Bunlara toplumsal güdüler de denilmektedir. Kişiler çevreleriyle iyi ilişkiler 

içinde olmak, başkalarıyla arkadaşlık ve dostluk kurmak, onları sevmek ve onlar 

tarafından sevilmek, bir yere, bir gruba ait olmak isterler (Hicks, 1972). Şimdi birey, 

şimdiye kadar hiç olmadığı bir biçimde arkadaşların, bir sevgilinin, bir eşin ya da 

çocukların yokluğunu duyacaktır. İnsanlarla yakınlık kurma açlığı içinde olacaktır. 

Yalnızlığın, toplum dışına itilmişliğin, reddedilmişliğin, arkadaşsızlığın, 

köksüzlüğün sıkıntısını yaşayacaktır. Biz hâlâ komşuluğa, bireyin yaşam alanına, 

klanına, soyuna, sınıfına, çetesine ve meslektaşlarına gereken önemi vermiyoruz 

(Maslow, 1970). Bir bireyin sevgiye açlığını doyurmakla güdülenebilmesi için 

karşılık beklemeden sevmek için kendini yeteri kadar güvende hissetmesi gerekir 

(Poduska, 1992). 

 4) Saygınlık kazanma güdüsü: Benlik saygısının doyumu kendine güven, 

değer, güç, yetenek, yeterlik, dünyada ihtiyaç duyulan ve işe yarar biri olma 

duygularıyla sonuçlanmaktadır. Doyurulamayıp engellenmesi ise aşağılık, zayıflık ve 

çaresizlik duyguları üretmektedir (Maslow, 1970). 

 Saygınlık kazanma güdüsünün iki bileşeni vardır: Birinci bileşen, güçlü olma, 

başarı elde etme, olgunlaşma, ustalaşma, kendine güven duyma, bağımsızlık, 

özgürlük gibi insanın kendisine karşı duyduğu saygıyı içerir. İkinci bileşen, tanınma, 

beğenilme, önemli olma, statü, üstün olma gibi gereksinmeleri kapsayan 

başkalarından saygı görme güdüsünü içerir (Hicks, 1972; İncir, 1984; Onaran,1981). 
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Her iki saygınlık da hak edilmiş olmalıdır (Onaran,1981). Alt düzeylerdeki diğer 

güdülerin bazılarından farklı olarak saygınlık kazanma güdüsü nadiren tam olarak 

doyurulabilmektedir (Hicks, 1972). 

 5) Kendini gerçekleştirme güdüsü: Bu, bireyin gizil gücünü, kapasitesini en 

üst düzeye çıkarma ve yeteneklerini geliştirme gereksinimi ile ilgilidir (İncir, 1984; 

Onaran,1981). Diğer güdülerin bir sonucudur ve onları içine alır. Kendini 

gerçekleştirme güdüsü diğer bütün güdüler doyurulduktan sonra etkinleşir 

(Heylighen, 1992; Hicks, 1972; Maslow, 1970). Kültürden çok etkilenir ve bireyden 

bireye büyük farklılıklar gösterir (İncir, 1984; Onaran,1981). Kendini gerçekleştirmiş 

insanlar yaşamın gerçeklerini tanıma ve kabul etmede daha başarılıdırlar, her şey 

olamayacaklar, her şeyi yapamayacaklar ve her şeye sahip olamayacaklardır. Bu 

nedenle kendi kaynaklarının dağıtımında bir denge sağlamak için zamanlarıyla, 

enerjileriyle ve paralarıyla yeterli olabilme eğilimindedirler (Poduska, 1992).  

 Bu kurama göre insanlar güdülerini doyururken belli bir sıra izlerler. İş 

yerlerinin buna dikkat etmesi ve çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat 

vermesi durumunda çalışanların iş doyumunun artacağı söylenebilir. Özellikle maaş 

durumunun bireylerin isteklerini gerçekleştirmelerinde önemli olduğu düşünülürse 

aylık gelirdeki farkların iş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde 

farka yol açması (aylığı daha düşük olan işgörenlerin iş doyumu düzeylerinde 

azalma, tükenmişlik,stres ve depresyon düzeylerinde artma) beklenebilir. 
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 1.7.2 Herzberg’in İki Etmenli Güdülenme Kuramı 

 İnsanda iki temel güdü grubu vardır; bir hayvan olarak acıdan kaçınma 

güdüsü ve bir insan olarak psikolojik anlamda büyüme güdüsü (Herzberg, 1971). 

 Beş faktör iş doyumunun güçlü belirleyicileri olarak göze çarpmaktadır. 

Bunlar, başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk ve ilerlemedir (Herzberg, 1971). 

 Doyumsuzluk üretici faktörler hijyen faktörleri olarak adlandırılmakta ve 

bireyin yaptığı işin bağlamı ve çevresiyle ilişkisini tanımlamaktadırlar, bunlar; şirket 

politikası ve yönetim, yönetici, ücret, kişilerarası ilişkiler ve çalışma koşullarıdır 

(Herzberg, 1971). 

 Doyum sağlayıcı faktörler güdüleyiciler olarak adlandırılmaktadırlar ve bireyi 

en üst düzeyde performans ve çaba göstermeye güdülemede etkilidirler (Herzberg, 

1971). 

 Hijyen faktörleri, hoş olmayandan kaçınma gereksinimi nedeni ile iş 

doyumsuzluğuyla sonuçlanmaktadır; güdüleyici faktörler gelişme ya da kendini 

gerçekleştirme gereksinimi nedeniyle iş doyumuyla sonuçlanmaktadır (Herzberg, 

1971). 

 İş doyumu üreten faktörler, iş doyumsuzluğuyla sonuçlanan faktörlerden 

farklıdır. Bu nedenle, iş doyumunun karşıtı iş doyumsuzluğu değil, tersine iş doyumu 

yokluğudur; benzer şekilde, iş doyumsuzluğunun karşıtı iş doyumsuzluğu yokluğu 

değil, bireyin işinden doyum alamamasıdır (Herzberg, 1971). 

 İş doyumuyla sonuçlanan faktörlerin (başarı, tanınma, işin kendisi, 

sorumluluk, ilerleme) iş doyumsuzluğuna çok az katkıları vardır. Diğer taraftan, 

doyumsuzluk üreticilerin de (şirket politikası ve yönetim, yönetici, kişilerarası 
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ilişkiler, çalışma koşulları ve ücret) iş doyumuna çok az katkıları vardır (Herzberg, 

1971). 

 İş uyumuna göre bir yaklaşma-kaçınma ikilemi var. Hoş olmayan iş 

çevrelerinden kaçınma güdüsü iş doyumsuzluğuyla sonuçlanmaktadır, kendini 

gerçekleştirme güdüsü, kendini gerçekleştirme fırsatı verildiğinde iş doyumuyla 

sonuçlanmaktadır (Herzberg, 1971). 

 Maslow’un gerektiği gibi doyuma ulaşmamış her gereksinimin davranışı 

güdüleyeceğini belirtmesine karşın, Herzberg, ancak güdüleyici etmenlerin, yani üst 

düzeydeki güdülerin davranışı başlatacağını kabul etmektedir (akt.: Onaran,1981). 

 Çalışanın doyumunu arttırmak için doyum sağlayıcı faktörlere ve ona 

kendisini geliştirmesinde yardımcı olacak olanaklar sunmaya iş yeri önem verdiği 

sürece işinden daha yüksek doyum elde etmesi beklenebilir. Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumunda bakılan bireylerin özür dereceleri ve personel 

maaşlarındaki farkların iş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde 

farklılıklara yol açması (ağır zihinsel özürlülere bakan ve daha az maaş alan 

işgörenlerin iş doyumu düzeylerinde azalma, tükenmişlik, stres ve depresyon 

düzeylerinde artma) beklenebilir. 

 1.7.3 Hakçalık Kuramı 

 Kuram önce Homans sonrada Adams tarafından geliştirilmiştir ve insan 

davranışlarını bir alış-veriş süreci olarak betimlemektedir. Çalışan bireyin, eğitim 

düzeyi, deneyimi, işteki becerisi, çabası, sorumluluk duygusu, yaşı gibi özellikleri o 

bireyin “katkıları” olarak adlandırılır. Burada önemli olan birey adına bunların katkı 

olarak görülmesidir. Diğer taraftan, ücret, iyi çalışma koşulları iş güvenliği, 

yükselme imkanları, statü simgeleri gibi iş yerinin çalışanlara verdikleri de “ödüller” 
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olarak adlandırılmaktadır. Bireyin ödüllerin katkılar karşılığında alındığını algılaması 

gerekir (İncir, 1984; Onaran,1981). 

 Toplumsal etkileşimi etkileyen güdülerden biri adalet ve toplumsal eşitlik 

duygusudur. İnsanlar, her bireyin çabaları, becerileri, yetenekleri ve katkıları 

oranında hak ettiğini alması gerektiğine inanırlar (Freedman ve ark., 1978/1989). 

Birey katkıları ve ödülleri arasında dengesizlik görürse hakkaniyet duygusu sarsılır. 

Benzer şekilde, birey iş katkıları ve ödüllerini benzer koşullardaki başkalarıyla 

karşılaştırır ve eğer bir adaletsizlik görürse (çalışanın ödül katkı oranı karşılaştırma 

yaptığı diğer bireyin oranından az ise ödül azlığı nedeniyle adaletsizlik, eşitse adalet, 

fazlaysa ödül fazlalığı nedeniyle adaletsizlik algılanır) yine hakkaniyet duygusu 

zedelenir ve bir süre sonra performansı düşer, gerginlik yaşanır ve çalışan bu 

gerginliği azaltmak yani adaletsizliği ortadan kaldırmak için çalışır (Baron ve Byrne, 

1991; Feldman, 1995; Myers, 1996; Robbins, 1996; Sürekli ve Tevrüz, 1996) . 

Katkılarına karşılık aldığı ödül öteki bireyinkinden fazla ise katkılarını arttırmaya 

çalışır. Kendi katkıları ve ödülleri ile diğer bireyin katkı ve ödülleri arasındaki 

eşitsizlik duygusu arttıkça gerginliği azaltma isteği artar. Birey katkı ödül oranını, 

kendisiyle karşılaştırdığı diğer bireyin katkı ödül oranıyla eşit olarak algıladığında 

bir hakkaniyet durumu söz konusudur ve durum adil olarak algılanır. (Robbins, 

1996). 

 Bu nedenle çalışanlar kendilerini arkadaşları, komşuları, çalışma arkadaşları, 

başka örgütlerdeki meslektaşları ya da geçmişteki kendi durumlarıyla karşılaştırırlar 

(Robbins, 1996). 

 Hakçalık kuramına göre, çalışanlar adaletsizlik algıladıklarında altı 

seçenekten birini seçmeleri beklenir: 1) katkılarını değiştirmek (örneğin, çok fazla 
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çaba harcamamak), 2) ödüllerini değiştirmek (örneğin, parça başına ücret alan 

bireyler daha düşük kalitede daha fazla üretim yaparak ücretlerini arttırabilirler), 3) 

benlik algılarını çarpıtmak (örneğin, “orta seviyedeki bir birimde çalışacağımı 

düşünüyordum ama şimdi herkesin yaptığından daha ağırını yaptığımı fark ettim” 

biçiminde düşünme), 4) başkalarının algılarını çarpıtmak (örneğin, “Mike’ın işi 

önceden düşündüğüm gibi arzu edilebilir değil” biçiminde düşünme), 5) farklı 

özdeşleşme bireyleri seçme (örneğin, “kayınbiraderim kadar yapamayabilirim, ama 

babamın benim yaşımdayken yaptığından daha iyisini yapıyorum” biçiminde 

düşünme), 6) alandan ayrılma (örneğin, işten çıkma) (Robbins, 1996). 

 Bu kuram ışığında, iş yerinde hakkaniyet algılayan bireylerin işlerinden daha 

fazla doyum almaları tersi durumda işlerini terk etmeleri beklenir. Bu nedenle, iş 

yerlerinin adil davranmaya önem vermesi, iş doyumunu arttıracaktır. Maaş farkına, 

bakılan bireylerin özür durumlarına, eğitim düzeylerine ve cinsiyetlerine göre iş 

doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde fark çıkması (maaş, çalışılan 

üniteler, eğitim seviyesine uygun işler yapma, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması gibi 

konularda hakkaniyet algısının olmaması durumunda iş doyumun düzeyinde azalma 

ve tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde artma) beklenebilir. 

 1.7.3 Çatışma/Uyum Kuramı 

 Kuram, genel olarak uyumun (çatışma olmaması) ya da insanların değerleri, 

ilgileri ya da kariyer hedefleri ile işlerinin ya da çalışma örgütlerinin doğası 

arasındaki küçük çatışmaların iş ve örgüt doyumunu içeren olumlu sonuçlara 

ulaştırması gerektiğini belirtmektedir. Uyum, çalışanların ilgilerinin iş yerinin 

çalışanların işleri ile ilgili isteklerine uyduğunda görülmektedir. Holland’ın uyum 

kuramı çatışma kuramlarının iyi bilinen bir örneğidir (Firco ve Beehr, 1992). 

 48



 Hayatın çeşitli dönemlerinde mesleki kararlarla, sorunlarla ya da stresle başa 

çıkmak zorundayız, örneğin; elektrikçi ya da öğretmen olmalı mıydım? İşimden 

hoşnut değilim ama neden? (Holland, 1973). 

 Uyum kuramı birkaç basit fikir ve onların daha karmaşık ayrıntılarından 

oluşmaktadır. Birincisi, insanlar altı kişilik tipinden biri içinde gruplanabilir: İlk 

olarak, gerçekçi, araştırıcı, artistik, sosyal, girişimci ve geleneksel. Belirli bir tipe 

daha fazla benzeyen biri daha fazla bağlanılan o tipin özellik ve davranışlarını 

göstermelidir. İkinci olarak, insanın içinde yaşadığı çevre, altı model çevre 

grubundan biri içine sokulabilir: Gerçekçi, araştırıcı, artistik, sosyal, girişimci ve 

geleneksel (Holland, 1973). 

 Her bir tip, çiftleri, ana-babayı, sosyal sınıfları, kültürü ve fiziksel çevreyi 

içeren kişisel güçler ve kültürel çeşitlilik arasında bir karakter etkileşiminin 

ürünüdür. Ek olarak, birey diğerlerinin tersi olan bazı etkinlikleri öncelikle tercih 

etmeyi öğrenir. Sonra, bu etkinlikler onun ilgileri durumuna gelir. Bu ilgiler özel bir 

yeterlik grubu oluşturur. Son olarak, bir kişinin ilgileri ve yetenekleri, onun 

düşünmesi, algılaması ve belirli bir biçimde davranması ile sonuçlanan özel bir 

kişisel yatkınlık yaratır. Örneğin, bir kişi sosyal tipe girerse, öğretme, sosyal çalışma 

ya da dinsel hizmet gibi sosyal işlere eğilimli olacaktır. Kendisini sosyal ve 

arkadaşça olarak görmesi beklenebilir. Gerçekçi yeterliklerden (makineleri kullanma 

ya da makinelerden anlama gibi) daha çok sosyal yeteneklere (kişisel sorunları olan 

kişilere yardım etme gibi) sahip olması beklenebilir (Holland, 1973). 

 Her çevreye belirli bir kişilik tipi egemendir. Örneğin, gerçekçi çevreye 

geçekçi tip insanlar egemendir - yani gerçekçi çevre içindeki nüfusun büyük yüzdesi 

gerçekçi tip insanlardan oluşur. İnsanlar beceri ve yeteneklerine izin verecek, kendi 
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tutum ve değerlerini gösterecek ve uygun sorumluluk ve rolleri üstlenecekleri 

çevreleri araştırmaktadırlar. Gerçekçi tip gerçekçi çevreyi araştırmakta, sosyal tipse 

sosyal çevreyi araştırmaktadır, vb. (Holland, 1973). 

 Mesleki doyum, istikrar ve başarı bireyin kişiliği ile içinde çalıştığı çevre 

(diğer insanların çoğunluğu tarafından oluşturulan) arasındaki benzeşime bağlıdır 

(Holland, 1973). İnsanla iş çevresi arasındaki uygunluk doyuma ulaşmış ve çevrenin 

aynı kalmasını isteyen insanlarla sonuçlanır (Firco ve Beehr, 1992). 

 Dolayısıyla iş çevresi ve çalışanlar arasında oluşacak uyumun yani daha az 

çatışmalı bir ortamın daha fazla iş doyumuyla sonuçlanması beklenir. Bu durumda, 

cinsiyete, eğitim düzeyine, çalışılan bireylerin özür durumlarına göre iş doyumu, 

tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde fark çıkması (çatışmalı ortamlarda iş 

doyumu düzeyinde azalma, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde artma) 

beklenebilir. 

 

 1.8 Araştırmanın Amacı 

 Literatürde özellikle insanlarla sıkı etkileşim içinde çalışan insanlarda 

tükenme belirtilerinin göründüğü, iş doyumunun düştüğü, bunun stresten 

kaynaklanıyor olabileceği ve depresyonla sonuçlanabileceği belirtilmektedir. 

Rehabilitasyon merkezlerinde de işgörenler bakım altına alınan bireylerle yüz yüze 

çalışmaktadır (idari görevde çalışanlar da bakım altındakilerle sık sık 

karşılaşmaktadır). 

 Araştırmada, bakılan bireylerin özür durumu, cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim düzeyi, toplam hizmet süresi, kuruluşta yerine getirilen görev türü, aylık gelir, 

daha önce başka bir kurumda çalışmış olup olmama, işe isteyerek girip girmeme ve 
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çalışma şeklinin işgörenlerin iş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeyleri 

üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Çalışanların durumlarının daha iyi 

anlaşılması böyle kurumlarda verimi arttırmak için gerekli önlemlerin alınmasında 

yardımcı olacaktır. Bu nedenle, özellikle bakıma ihtiyaç duyan bireylerle ilgilenen 

personelin tükenmişlik, iş doyumu, iş stresi ve depresyon düzeyleri arasındaki 

ilişkileri ve bu bağımlı değişkenler üzerinde cinsiyet, bakılanların özür durumu, 

eğitim düzeyi, kuruluşta yerine getirilen görev türü, aylık gelir, yaş, toplam çalışma 

süresi ve daha önce başka bir işte çalışmış olup olmamanın etkilerine ayrıca iş 

doyumu ve tükenmişliğin yordayıcılarını araştırmak amaçlanmıştır. 

 Bu amaçla şu sorulara yanıt aranacaktır: 

 1) İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeyleri açışından cinsiyet 

farkı var mıdır? 

 2) İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeyleri bakılanların özür 

derecesine (ağır zihinsel özürlüler, eğitilebilir/ öğretilebilirler) bağlı farklılıklar var 

mıdır? 

 3) İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde eğitim düzeyine 

bağlı farklılıklar var mıdır? 

 4) İş doyumu, Tükenmişlik, Stres ve Depresyon düzeyleri açısından kuruluşta 

yerine getirilen görev türüne (hizmetli personel, temizlik şirketi personeli) bağlı 

farklılıklar var mıdır? 

 5) İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeylerinde aylık gelire bağlı 

değişiklikler var mıdır? 

 6) İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon düzeyleri yaşa bağlı olarak 

değişmekte midir? 
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 7) Toplam çalışma süresi iş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon 

düzeylerinde bir farka neden olmakta mıdır? 

 8) Daha önce bir iş yerinde çalışıp çalışmama iş doyumu, tükenmişlik, stres 

ve depresyon düzeyleri üzerinde bir fark yaratmakta mıdır? 

 9) İş doyumu ile Tükenmişlik arasında bir ilişki var mıdır? 

 10) İş doyumu ile Stres arasında bir ilişki var mıdır? 

 11) İş doyumu ile Depresyon arasında bir ilişki var mıdır? 

 12) Tükenmişlik ile Stres arasında bir ilişki var mıdır? 

 13) Tükenmişlik ile Depresyon arasında bir ilişki var mıdır? 

 14) Stres ile Depresyon arasında bir ilişki var mıdır? 

 15) İş doyumunun yordayıcıları nelerdir? 

 16) Tükenmişliğin yordayıcıları nelerdir? 

 17) Stresin yordayıcıları nelerdir? 

 18) Depresyonun yordayıcıları nelerdir? 
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2. YÖNTEM 

 

 2.1 Denekler 

 Denekler, Ankara’da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı 

Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde ve yine Ankara’da Ayaş Zihinsel 

Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bakıma ihtiyaç duyan 

bireylerle birebir ilgilenen personelden oluşmaktadır. Bu iki kurumda toplam 268 

kişi üzerinde çalışılmıştır. Deneklerin kurum ve cinsiyete göre dağılımları çizelge 

2.1’de gösterilmiştir.  

 

Çizelge 2.1. Kurum ve cinsiyete göre iş görenlerin dağılımı. 
 

 Saray Reh.Mrk. Ayaş Reh.Mrk. Toplam 

Erkek 102 

%38.06 

14 

%5.22 

116 

%43.28 

Kadın 135 

%50.37 

17 

%6.34 

152 

%56.72 

Toplam 237 

%88.43 

31 

%11.57 

268 

%100 

 

 Çizelge 2.2’de bakılan bireyin özür derecesine ve işgörenlerin cinsiyetine 

göre çalışılan ünitelerdeki işgörenlerin dağılımı verilmiştir. 
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Çizelge 2.2. Bakılan bireyin özür derecesine ve işgörenlerin cinsiyetine göre çalışılan 
ünitelerdeki işgörenlerin dağılımı. 
 

 Ağır Zihinsel Özürlüler Eğitilebilir/Öğretilebilirler Toplam 

Erkek 51 

%19.03 

65 

%24.25 

116 

%43.28 

Kadın 82 

%30.60 

70 

%26.12 

152 

%56.72 

Toplam 133 

%49.63 

135 

%50.37 

268 

%100 

 

 Çizelge 2.3’te yaşa göre işgörenlerin dağılımı gösterilmiştir. Bu dağılım iki 

grup olarak (25-35 yaşındakiler ve 36-61 yaşındakiler) hesaplamaya alınmıştır. 

 

Çizelge 2.3. Yaşa göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

20-35 Yaş   91 %33.96 

36-61 Yaş 177 %66.04 

 

 Çizelge 2.4’te medeni duruma göre işgörenlerin dağılımı gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.4. Medeni duruma göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

Evli 216 80.60 

Bekar   36 13.40 

Boşanmış/Dul   16   6.00 

Evli değil   52 19.40 

 

 Çizelge 2.5’te eğitim düzeyine göre işgörenlerin dağılımı gösterilmiştir.  

 

Çizelge 2.5. Eğitim düzeyine göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

Eğitimi yok     2   0.75 

İlkokul-Ortaokul 112 41.79 

Lise   76 28.36 

Üniversite/YL/Dr   78 29.10 

 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre işgörenlerin dağılımı çizelge 

2.6’da verilmiştir. (Kuruluşlardaki çocuklar ünitelerde kalmaktadırlar ve bu 

ünitelerin başında ünitelerin ihtiyaçlarını karşılamak için üniversite mezunu bireyler 

ünite sorumlusu olarak çalışmaktadır. Üniteden sorumlu bu kişiler uzman olarak 

adlandırılmaktadır). 
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Çizelge 2.6. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

Temizlik.Şirketi Personeli   79 29.48 

Uzman   54 20.15 

Doktor/Diş Hekimi     7   2.61 

Fizyoterapist     9   3.36 

Hemşire     9   3.36 

Hizmetli Personel 110 41.04 

Toplam Kadrolu Personel 189 70.52 

 

 Çizelge 2.7’de aylık gelire göre işgörenlerin dağılımı görülmektedir. 

 

Çizelge 2.7. Aylık gelire göre işgörenlerin dağılımı 
 

 N % 

150-250 Milyon   85 31.72 

251-550 Milyon 110 41.04 

551-750 Milyon   67 25.00 

751 Milyondan Fazla     6   2.24 

551 Milyondan Fazla   73 27.24 

 

 Toplam hizmet süresine göre işgörenlerin dağılımı çizelge 2.8’de 

gösterilmiştir.  
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Çizelge 2.8. Toplam hizmet süresine göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

1 Yıldan Az   18   6.72 

1-5 Yıl   61 22.76 

6-10 Yıl   48 17.91 

11-15 Yıl 101 37.69 

16 Yıldan Fazla   40 14.92 

 

 Çizelge 2.9’da daha önce başka bir işte çalışmış olma ya da olmama 

durumlarına göre işgörenlerin dağılımı verilmiştir. 

 

Çizelge 2.9. Daha önce başka bir işte çalışmış olma ya da olmama durumlarına göre 
işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

Daha önce başka yerde çalışmış   96 35.82 

Daha önce başka yerde çalışmamış 172 64.18 

 

 İşe isteyerek ya da istemeden girme durumuna göre işgörenlerin dağılımı 

çizelge 2.10’da görülmektedir. 

 

Çizelge 2.10. İşe isteyerek ya da istemeden girme durumuna göre işgörenlerin dağılımı. 
 

 N % 

İşe isteyerek girmiş 234 87.31 

İşe isteyerek girmemiş   34 12.69 
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 Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 

daha çok sözleşmeli personel çalışmaktadır, bu kuruluşta çalışan toplam 39 

personelin 21’ (%67.74) sözleşmelidir. 

 Eğitim ile ilgili veriler hesaplanırken okuma yazması olmayan 2 (iki) denek 

hesaplamaya katılmamıştır ve toplam denek sayısı 266 olmuştur. 

 

 2.2 Veri Toplama Araçları 

 2.2.1 İş Doyumu Ölçeği 

 Ölçek Şahin ve Batıgün (1994a) tarafından işten alınan doyumu ölçmek 

amacıyla 426 kişi üzerinde çalışılarak geliştirilmiştir ve 32 maddeden oluşmaktadır. 

5’li Likert tipinde bir ölçektir ve katılımcılara 32 maddede verilen iş yaşamının 

değişik yönlerinin ne kadar doyurucu olduğu sorulmakta ve yanıtlar %0 ile %100 

değişen bir ölçek üzerinden verilmektedir. Puanlama %0=1, %25=2, %50=3, %75=4 

ve %100=5 biçiminde yapılmaktadır (Şahin ve Durak, 1994a). Ölçekten alınacak en 

düşük puan 32, en yüksek puan 160’dır (Şahin ve Durak, 1994a; Şahin ve Batıgün, 

1997). Ölçekten alınan yüksek puanlar iş doyumunun yüksek olduğuna işaret 

etmektedir. Faktör analizi ile ölçeğin geçerliğine bakılmış ve 6 faktör bulunmuştur 

(“İşletme Politikaları” 15 maddeden oluşmakta ve varyansın %38.1’ini, “Bireysel 

Faktörler” 5 maddeden oluşmakta ve varyansın %7.2’sini, “Fiziksel Koşullar” 4 

maddeden oluşmakta ve varyansın %6.1’ini, “Kontrol/Otonomi” 3 maddeden 

oluşmakta ve varyansın %4.2’sini, “Ücret” 2 maddeden oluşmakta ve varyansın 

%4.1’ini, “Kişilerarası İlişkiler” 3 maddeden oluşmakta ve varyansın %3.4’ünü 

açıklamaktadır) (Şahin ve Durak, 1994a). 
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 Ölçeğin güvenirlik çalışmasında her faktör bir alt ölçek gibi alınmış ve 

güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. On beş Maddeden oluşan “İşletme 

Politikaları” alt ölçeği için Cronbach α=.94, beş maddeden oluşan “Bireysel 

Faktörler” alt ölçeği için α=.87, dört maddeden oluşan “Fiziksel Koşullar” alt ölçeği 

için α=.74, üç madden oluşan “Kontrol/Otonomi” alt ölçeği için α=.76, iki maddeden 

oluşan “Ücret” alt ölçeği için α=.64 ve yine üç maddeden oluşan “Kişilerarası 

İlişkiler” alt ölçeği için α=.60 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bütünü için hesaplanan 

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı .94’tür. İki yarı yöntemiyle (çift ve tek 

maddelerden oluşturulan) hesaplanan güvenilirlik katsayısı r=.94 (p<.001) olarak 

bulunmuştur (Şahin ve Durak, 1994a). 

 Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak madde-toplam puan korelasyonları ise 

r=.28 (p<.001) ile r=.79 (p<.001) arasında değişmektedir (Şahin ve Durak, 1994a). 

 2.2.2 Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI) 

 Maslach ve Jackson (1986) tarafından “Maslach Burnout Inventory” adıyla 

geliştirilen bu ölçek Ergin (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Uyarlama 

çalışmasında 6 farklı meslekten toplam 235 kişi ile çalışılmıştır. Ölçek çevrilirken 

her maddeye birden fazla karşılık önerilmiş ve dil bilimciler, psikologlar ve değişik 

başka mesleklerden 15 yargıcıya incelettirilerek dil ve kültüre uygunluk açısından 

üzerinde en fazla uzlaşılan maddeler seçilmiş ve görünüş geçerliği sağlanmıştır 

(Ergin, 1993). 

 Madde analizi ile her maddenin ayırt edicilik düzeyine bakılmış ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda ölçeğin özgün formundaki 7 

basamaklı yanıt seçeneği 5 basamağa indirilmiştir (Hiçbir Zaman, Çok Nadir, Bazen, 

Çoğu Zaman, Her Zaman) (Ergin, 1993; Ergin, 1996). Puanlama Hiçbir Zaman=0, 
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Çok Nadir=1, Bazen=2, Çoğu Zaman=3, Her Zaman=4 biçiminde olmaktadır. Alınan 

puanlar üç alt ölçek için ayrı ayrı hesaplanmaktadır ve bu alt ölçeklerden alınan 

puanlar; Duygusal Tükenme için 0-36, Duyarsızlaşma için 0-20, Kişisel Başarı için 

0-32 arasında değişmektedir (Ergin, 1996). 

 Ölçek ön çalışmadan sonra 552 doktor ve hemşireye tekrar uygulanmış ve  

iki ayrı yöntemle güvenirliğine bakılmıştır. Üç alt boyuta ilişkin olarak hesaplanan 

Cronbach alfa katsayıları şöyledir: Duygusal Tükenme α=.83, Duyarsızlaşma α=.65, 

Kişisel Başarı α=.72. Test-tekrar test yönteminde ise ölçek 2-4 hafta ara ile 99 

deneğe iki kez uygulanmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayıları Duygusal Tükenme 

için r=.83, Duyarsızlaşma için r=.72 ve Kişisel Başarı için r=.67’dir (Ergin, 1993). 

 Ergin (1993), yapı geçerliğine faktör yapısını inceleyerek bakmış ve üç temel 

faktör bulmuştur [Duygusal Tükenme (9 madde [1., 2., 3., 6., 8., 13., 14., 16., 20. 

maddeler]), Duyarsızlaşma (5 madde [5., 10., 11., 15., 22. maddeler]), Kişisel Başarı 

(8 madde [4., 7., 9., 12., 17., 18., 19., 21. maddeler]), ölçekte toplam 22 madde 

vardır]. 

 Ergin (1993), araştırmasında geçerliğe ilişkin olarak tükenmişlik ölçeği 

Kozan’ın (1983) Sosyal Beğenirlik Ölçeği ile birlikte 99 deneğe uygulanmış ve alt 

boyutlarda ikisi arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. Bu korelasyonlar Duygusal 

Tükenme için -0.32, Duyarsızlaşma için -0.48, Kişisel Başarı için 0.36’dır. 

 Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile ilgili ifadeler olumsuz, kişisel başarı 

ile ilgili ifadeler olumludur. Bu nedenle kişisel başarı maddeleri tersine puanlanabilir 

fakat her alt boyuttan alınan puanlar ayrı ayrı kullanıldığı ve ölçekten bileşik puanlar 

elde edilmediği için bu işlem gerekli değildir. Puanlama her alt boyut için ayrı ayrı 

yapılmaktadır (Ergin, 1996). 
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 2.2.3 Stres Ölçeği 

 Miller, Smith ve Mahler (1988) tarafından Stress Audit 4.2-OS adıyla 

geliştirilmiş ve Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve Durak (1994b) tarafından bankacılık 

sektöründe çalışan elemanlar ile yapılan bir çalışmada (426 kişi ile çalışılmıştır) 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek Stres Faktörleri, Stres Belirtileri ve Strese Yatkınlık olmak 

üzere 3 ana, 13 alt bölümden oluşan bir bataryadır. İlk bölüm, “Stres Faktörleri” 

olarak anılmakta ve Aile Yaşantısı, Bireysel Roller, Sosyal Benlik, Çevre Sorunları, 

Ekonomik/Maddi Sorunlar ve İş Hayatı/Okul biçiminde 10’ar maddelik alt 

ölçeklerden oluşmaktadır. İkinci bölüm, “Kas sistemi sorunları”, “Parasempatik sinir 

sistemi sorunları”, “Sempatik sinir sistemi sorunları”, “Duygusal sorunlar”, “Bilişsel 

sorunlar”, “Endokrin sistemi sorunları” ve “Bağışıklık sistemi sorunları” alt 

ölçeklerinden oluşmakta ve Stres Belirtileri olarak anılmaktadır. Üçüncü bölüm, 20 

maddeden oluşan Strese Yatkınlık Ölçeğidir. Güvenilirlik katsayıları ise şöyledir: 

Kas Sistemi için (10 madde) α=.92, Parasempatik Sinir Sistemi için (10 madde) 

α=.91, Sempatik Sinir Sistemi için (10 madde) α=.94, Duygusal Sistem için (10 

madde) α=.93, Bilişsel Sistem için (10 madde) α=.91, Endokrin Sistemi için (10 

madde) α=.95 ve son olarak Bağışıklık Sistemi için (10 madde) α=.96. Bu alt 

ölçeklerle Strese Yatkınlık Ölçeği arasındaki korelasyona da bakılmıştır. Kas Sistemi 

ile Strese Yatkınlık Ölçeği arasında 0.32 (p<.001), Parasempatik Sinir Sistemi 

arasında 0.27 (p<.001), Sempatik Sinir Sistemi arasında 0.28 (p<.001), Duygusal 

Sistem arasında 0.30 (p<.001), Bilişsel Sistem arasında 0.28 (p<.001), Endokrin 

Sistemi arasında 0.23 (p<.001) ve Bağışıklık Sistemi arasında 0.24’lük (p<.001) 

korelasyonlar hesaplanmıştır (Şahin ve Durak, 1994b; Şahin ve Batıgün, 1997). 
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 Ölçeğin İş Hayatı/Okul alt ölçeği 41 maddeden oluşmaktadır ve araştırmada 

bu alt ölçek kullanılmıştır. Bu alt ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

α=.98’dir. Bu alt ölçekle Stres Belirtileri alt ölçeği arasındaki korelasyon 0.84 

(p<.001), Strese Yatkınlık ölçeği arasındaki korelasyon 0.30 (p<.001), İş Doyumu 

ölçeği arasındaki korelasyon -0.16 (p<.01) ve A-Tipi Kişilik ölçeği ile arasındaki 

korelasyon 0.24 (p<.001) olarak bulunmuştur (Şahin ve Durak, 1994b; Şahin ve 

Batıgün, 1997). 

 2.2.4 Beck Depresyon Envanteri (BDE) 

 Beck Depression Inventory’nin (BDI) 1978 versiyonundan Hisli tarafından 

(1988) uyarlanmıştır. Ölçek, depresyonda görülen duygusal, somatik, bilişsel ve 

güdülenmeye dayalı belirtileri ölçen, bir kurama dayanmayan klinik gözlemlerden 

elde edilen veriler üzerine temellendirilmiştir ve 21 maddeden oluşmaktadır. 

Çevrilme aşamasında, Ölçeğin hem Türkçe hem de İngilizce formları hazırlanarak 

her iki dili de iyi bilen 58 kız öğrenciye uygulanmıştır. 28 kişilik bir gruba ölçeğin 

önce Türkçe bir hafta sonra da İngilizce formu verilmiş, 30 kişilik gruba ise bu 

işlemin tersi yapılmıştır. İki form arasındaki korelasyonlar sırasıyla 0.81 ve 0.73 

olarak bulunmuş ve iki formun bir biri ile iyi uyuştuğu sonucuna varılmıştır (Savaşır 

ve Şahin, 1997). 

 Ölçeğin güvenirliğine iki yarı yöntemiyle bakılmış ve (256 üniversite 

öğrencisi ile çalışılmıştır) 0.74 bulunmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997). 

 Ölçeğin geçerliliği için psikiyatrik bir örneklemde MMPI-D Skalası ile 

arasındaki korelasyonuna bakılmış ve 0.63 olarak bulunmuştur. Üniversite 

öğrencilerinden oluşan örneklemde MMPI-D Skalası ile korelasyonu 0.50 olarak 

bulunmuştur. Hisli’nin (1992) yaptığı bir çalışmada, 1399 orta öğretim öğrencinden 
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oluşan bir örneklemde MMPI-D Skalası ile korelasyonun 0.47, STAI-T ile 

korelasyonu da 0.55 olarak hesaplanmıştır. Otomatik Düşünceler Ölçeği ile 

korelasyonu da 0.74 olarak bulunmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997). 

 Şahin ve arkadaşlarının (1992) 575 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada da Etkisiz Başa Çıkma Ölçeği ile arasında 0.50, Etkili Başa Çıkma ile ise  

-0.30’luk korelasyonlar hesaplanmıştır (Savaşır ve Şahin, 1997). 

 Yapı geçerliği için Hisli (1989) üniversite öğrencilerinden topladığı verilere 

uyguladığı faktör analizi sonucu toplam varyansın %58’ini açıklayan 6 faktör bulmuş 

ancak bunlardan yalnızca 4’ü yorumlanabilmiştir. Bu faktörler Umutsuzluk (9 

madde), Kişinin Kendine Yönelik Olumsuz Duyguları (2 madde), Bedensel Kaygılar 

(2 madde) ve Suçluluk Duygularıdır (4 madde) (Savaşır ve Şahin, 1997).  

 Şahin ve Şahin’nin (1991) orta öğretim öğrencileri üzerinde yaptıkları üç 

çalışmanın verileri üzerinde gerçekleştirilen faktör analizleri sonucu ölçekte dört 

faktör bulunmuştur: Performansta Bozulma (7 madde), Kişinin Kendine Yönelik 

Olumsuz Duyguları (6 madde), Somatik Rahatsızlıklar (5 madde) ve Suçluluk 

Duyguları (3 madde) (Savaşır ve Şahin, 1997). 

 Hisli (1988) poliklinik hastalarıyla yaptığı geçerlik çalışmasında kesim 

noktalarını incelenmiş, ve sonuçta 17 ve üstündeki BDE puanlarının tedavi 

gerektirebilecek depresyonu %90’lık bir doğruluk oranıyla ayırt edebildiği 

görülmüştür (Savaşır ve Şahin, 1997). 
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 2.3 İşlem 

 Uygulama deneklerin iş yerlerinde bireysel olarak yapılmıştır. Araştırmacı 

ölçeklerin maddelerini anlamakta zorlanan deneklere bu maddeleri açıklamış ve 

ölçekleri doldurmakta (eğitim durumundan dolayı) zorlananlara yardım etmiştir. 

Eğitim seviyesi düşük olanların maddeleri anlamada daha fazla zorlandıkları 

görülmüştür. Katılımcılara MBI doldurulurken ölçeğin tükenmişlikle ilgili olduğu 

söylenmemiş bunun yerine “işe ilişkin tutumlar”’ın ölçüldüğü söylenmiştir. 
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3 BULGULAR 

 

 Bu bölümde, toplanan verilere uygulanan analiz sonuçları verilmiştir. 

Anlamlılık düzeyi olarak α=0.05 kabul edilmiştir. 

 

 3.1 İş Doyumu ile İlgili Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumu ve çalışanların cinsiyetine göre iş 

doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığını görmek için verilere 2x2 Varyans Analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Bakılan çocukların özür durumuna ve cinsiyete göre iş doyumu puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

87.941 

87.670 

87.737 

17.421 

21.775 

20.148 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

88.908 

88.286 

88.585 

19.186 

18.285 

18.656 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

88.483 

87.921 

88.164 

18.358 

20.180 

19.379 
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Çizelge 3.2. Bakılan çocukların özür durumuna ve cinsiyete göre iş doyumu puanlarına 
uygulanan varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

43.884 

14.786 

1.373 

100210.068 

100274.776

1

1

1

264 

267

43.884 

14.786 

1.373 

379.584 

 

0.116 

0.039 

0.004 

 

 

0.734 

0.844 

0.952 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Çizelgeden de görüleceği gibi bakılan çocukların özür durumu ve çalışanın 

cinsiyetinin iş doyumu üzerindeki temel ve ortak etkileri anlamlı değildir. 

 Eğitim değişkeni göz önüne alınırken Üniversite/Mastır/Doktora seçeneği 

kısaca “üniversite” olarak alınmıştır ve eğitim düzeyinin iş doyumunda anlamlı 

farklara yol açıp açmadığına Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış sonuçlar çizelge 3.4’te 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.3. Eğitim durumuna göre iş doyumu puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112 91.545 18.483 

Lise Mezunları   76 89.842 22.419 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78 82.474 15.514 

                                               Toplam 266 88.398 19.246 
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Çizelge 3.4. Eğitim durumuna göre iş doyumu puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

4004.429

94151.331

98155.759

2

263

265

2002.214

357.990

5.593 

 

 

0.004

F.05;2-263≅3.04 

 

 Çizelgeden görüleceği gibi F değeri anlamlıdır. 

 Dolayısıyla, hangi ortalamalar arası farkların anlamlı olduğuna Tukey-

Kramer testi ile bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.5’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.5. Eğitim durumuna bağlı iş doyumu puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda 
farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi 
sonuçları. 
 
 Lise 

  _ 
  X=89.842 

Üniversite 
     _ 
     X=82.474 

İlkokul-Ortaolkul 
       _ 

X=91.545 

0.856 4.579* 

Lise 
       _ 

X=89.842 

_ 3.417* 

q0.05;3-263≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi ilkokul-ortaokul ve üniversite mezunlarının iş 

doyumu ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. 

İlkokul-ortaokulu bitirenler üniversiteyi bitirenlerden daha fazla işten doyum 

almaktadırlar. Aynı şekilde lise mezunları ile üniversite mezunlarının iş doyumu 
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puanlarının ortalamaları arasındaki fark da anlamlıdır. Lise mezunlarının işten 

üniversite mezunlarından daha fazla doyum aldıkları görülmektedir. İlkokul-

ortaokulu bitirenler ile liseyi bitirenler arasındaki farksa anlamsızdır. 

 İşgörenlerin kuruluştaki yerine getirilen görev türüne göre iş doyumu 

puanlarında bir farklılaşmanın olup olmadığına sadece hizmetli personel (110 kişi ve 

%41.04) ve temizlik şirketi personeli (79 kişi ve %29.48) olarak iki grubun iş 

doyumu puanı ortalamaları arasındaki farka uygulanan t-testi ile bakılmış farkın 

anlamsız olduğu görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.6. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre iş doyumu puanlarına uygulanan t-
testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

90.664 

89.456 

21.148 

19.941 
187 0.397 0.692 

t0.05;187≅1.96 

 

 İş doyumunda aylık gelire bağlı değişikliklerin olup olmadığına bakılırken 

aylık gelirle ilgili son iki seçenek 551 milyon TL ve daha fazla alanlar olarak 

birleştirilmiştir. Böylece 150-125 milyon TL arası alanlar 85 kişi (%31.72), 251-550 

milyon TL arası alanlar 110 kişi (%41.04) ve 551 milyon TL ve üstünde maaş alanlar 

73 kişi (%27.24) olmuştur. Verilere Tek Yönlü ANOVA uygulanmış ve F anlamlı 

bulunmuştur. Sonuçlar çizelge 3.8’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.7. Aylık gelire göre iş doyumu puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 89.447 19.569 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 90.664 21.148 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73 82.904 15.142 

                                                      Toplam 268 88.164 19.379 

 

Çizelge 3.8. Aylık gelire göre iş doyumu puanları arasındaki farkların Tek Yönlü ANOVA ile 
test edilmesi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

              2846.881

            97427.895

          100274.78

2

265

267

1423.441

367.652

3.872 

 

 

0.022

F.05;2-265≅3.04 

 

 Ortalamalar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer 

testi ile bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.9’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.9. Aylık gelire bağlı iş doyumu puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda farkların 
hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi sonuçları. 
 

 251-550 Milyon 
       _ 
       X=90.664 

551 Milyon ve üstü 
     _ 
     X=82.904 

150-250 Milyon 
       _ 

X=89.447 

0.621 3.024 

251-550 Milyon 
       _ 

X=90.664 

_   3.791* 

q0.05;3-265≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi 251-550 milyon TL arasında aylık alanlarla 551 

milyon TL ve üstünde aylık alanların iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanların 

ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Aylığı 251-550 milyon TL arası olanların 

aylığı 551 milyon TL ve daha fazla olanlardan işten daha fazla doyum aldıkları 

görülmektedir. 150-250 milyon TL arasında aylık alanlarla 251-550 milyon TL 

arasında aylık alanlar arasındaki fark ve 150-250 milyon TL arasında aylık alanlarla 

551 milyon TL ve üstünde aylık alanların arasındaki fark anlamlı değildir. 

 Yaşa bağlı olarak iş doyumu puanlarının değişip değişmediğine bakmak için 

denekler 20-35 yaş arasında olanlar bir grup (91 kişi ve %33.96) ve 36-61 yaş 

arasında olanlar bir grup (177 kişi ve %66.04) olmak üzere sınıflandırılmışlardır. 

Ortalamalar arası farkın anlamlı olup olmadığına t-testi ile bakılmıştır ve farkın 

anlamlı olmadığı görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.10’da verilmiştir. 
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Çizelge 3.10. Yaşa göre iş doyumu puanları arasındaki farka uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

117 

86.824 

88.853 

18.473 

19.845 
266 0.811 0.418 

t0.05;266≅1.96 

 

 İş yerinde çalışma süresine bağlı olarak iş doyumu puanlarında değişiklik 

olup olmadığını görmek için katılımcılar 1-10 yıl arası çalışanlar bir grup (127 kişi 

ve %47.39) ve 11 yıl ve üstü çalışanlar bir grup (141 kişi ve %52.61) olmak üzere 

sınıflandırılmışlardır. Ortalamalar arası farkın anlamlı olup olmadığına bakmak için 

t-testi yapılmış ve aralarında anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuçlar 

çizelge 3.11’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.11. Toplam hizmet süresine göre iş doyumu puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

89.441 

87.014 

19.951 

18.847
266 1.024 0.307 

t0.05;266≅1.96 

 

 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamanın iş doyumunda bir farklılığa yol 

açıp açmadığına bakmak için çalışmış olanlarla olmayanların ortalamaları arasındaki 

farka t-testi uygulanmış ve anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuçlar çizelge 3.12’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.12. Daha önce başka bir yerde çalışmaya göre iş doyumu puanlarına uygulanan t-
testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D.Ö.B.Y. çalışanlar 

D.Ö.B.Y. çalışmayanlar 

  96 

172 

90.250 

87.000 

19.337 

19.361 
266 1.318 0.189 

t0.05;266≅1.96 

 

 3.2 Tükenmişlikle İlgili Bulgular 

 Tükenmişlik ölçeği 3 alt boyuttan oluşmuştur bu nedenle tükenmişlik 

bulguları için üç alt boyut ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

 3.2.1 Duygusal Tükenmeyle İlgi Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumu ve çalışanların cinsiyeti değişkenlerin bir 

arada alınarak yapılan 2x2 Varyans Analizi sonuçları hem temel etkilerin hem de 

ortak etkinin anlamlı olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla bakılan çocukların özür 

durumu ve çalışanın cinsiyeti yaşanılan tükenmişlikte bir fark yaratmamaktadır. 

Sonuçlar çizelge 3.14’te gösterilmektedir. 
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Çizelge 3.13. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre duygusal tükenme puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

16.020 

15.927 

15.962 

6.866 

7.779 

7.416 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

15.662 

15.929 

15.800 

7.457 

6.749 

7.073 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

15.819 

15.928 

15.881 

7.174 

7.299 

7.232 

 

Çizelge 3.14. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre duygusal tükenme puanlarına 
uygulanan varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

2.065 

0.494 

2.106 

13959.738 

13964.179

1

1

1

264 

267

2.065 

0.494 

2.106 

52.878 

 

0.039 

0.009 

0.040 

 

 

0.843 

0.923 

0.842 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Duygusal tükenme puanlarının eğitim düzeyine bağlı olarak değişip 

değişmediğine Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve değiştiği görülmüştür. Sonuçlar 

çizelge 3.16’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.15. Eğitim durumuna göre duygusal tükenme puanlarının n, ortalama ve standart 
sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112 14.036 7.251 

Lise Mezunları   76 18.079 7.506 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78 16.295 6.347 

                                               Toplam 266 15.853 7.249 

 

Çizelge 3.16. Eğitim durumuna göre duygusal tükenme puanları arasındaki farkların Tek 
Yönlü ANOVA ile test edilmesi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

761.681

13163.601

13925.282

2

263

265

380.840 

50.052 

 

7.609 

 

 

0.001

F.05;2-263≅3.04 

 

 Hangi ortalamalar arası farkların anlamlı olduğuna Tukey-Kramer testi ile 

bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.17’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.17. Eğitim durumuna bağlı duygusal tükenme puanlarına uygulanan ANOVA 
sonucunda farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-
Kramer testi sonuçları. 
 

 Lise 
  _ 
  X=18.079 

Üniversite 
     _ 
     X=16.295 

İlkokul-Ortaolkul 
       _ 

X=14.036 

5.438* 3.062 

Lise 
       _ 

X=18.079 

_ 2.213 

q0.05;3-263≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi ilkokul-ortaokul ve lise mezunlarının duygusal 

tükenme alt ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. 

Ortalamalara bakıldığında liseyi bitirenlerin ilkokul-ortaokulu bitirenlerden daha 

fazla duygusal tükenme yaşadıkları anlaşılmaktadır. İlkokul-ortaokul ve üniversite 

grupları arasındaki farkla lise ve üniversite grupları arasındaki fark anlamsızdır. 

 Çalışanın kuruluştaki görev türüne göre duygusal tükenme puanları 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve farkın 

anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.18’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.18. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre duygusal tükenme puanlarına 
uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

17.482 

13.253 

7.775 

6.650 
187 3.914 0.000 

t0.05;187≅1.96 
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 Dolayısıyla, hizmetli personel temizlik şirketi personelinden daha fazla 

duygusal tükenme yaşamaktadır. 

 Duygusal tükenme puanlarında aylık gelire bağlı farklılıkların olup 

olmadığına Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.20’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.19. Aylık gelire göre duygusal tükenme puanlarının n, ortalama ve standart sapması. 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 12.988 6.551 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 17.482 7.775 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73 16.836 6.135 

                                                      Toplam 268 15.881 7.232 

 

Çizelge 3.20. Aylık gelire göre duygusal tükenme puanları arasındaki farkların Tek Yönlü 
ANOVA ile test edilmesi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

1059.700

12904.479

13964.179

2

265

267

529.850 

48.696 

 

10.881 

 

 

0.000

F.05;2-265≅3.04 

 

 Çizelge 3.20’da F değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. 

 Ortalamalar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer 

testi ile bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.21’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.21. Aylık gelire bağlı duygusal tükenme puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda 
farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi 
sonuçları. 
 

 251-550 Milyon 
       _ 
       X=17.482 

551 Milyon ve üstü 
     _ 
     X=16.836 

150-250 Milyon 
       _ 

X=12.988 

6.306*   4.886* 

251-550 Milyon 
       _ 

X=17.482 

_ 0.867 

q0.05;3-265≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi 150-250 milyon TL arasında maaş alanlarla 251-

550 milyon TL arasında maaş alanların duygusal tükenme puanı ortalamaları 

arasıdaki fark anlamlıdır. 251-550 milyon TL arasında maaş alanlar 150-250 Milyon 

TL arasında maaş alanlardan daha fazla duygusal tükenme yaşadığı görülmektedir. 

Benzer biçimde 150-250 milyon TL arasında maaş alanlarla 551 milyon TL ve 

üstünde maaş alanlar arasındaki fark da anlamlıdır. Ortalamalar 551 milyon TL ve 

üstünde maaş alanların 150-250 milyon TL arasında maaş alanlardan daha fazla 

duygusal tükenmişlik yaşadığını göstermektedir. 251-550 milyon TL arasında maaş 

alanlarla 551 milyon TL ve üstünde alanlar arasındaki fark anlamsızdır. 

 Duygusal tükenmişlik puanlarında yaş değişkenine göre farkların olup 

olmadığına t-testi ile bakılmış yaşın duygusal tükenmişlik üzerinde bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. t-testi sonuçları çizelge 3.22’de verilmiştir. 

 

 

 

 77



Çizelge 3.22. Yaşa göre duygusal tükenme puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

177 

15.484 

16.085 

6.210 

7.714 
218 0.690 0.491 

t0.05;218≅1.96 

 

 İş yerinde çalışma süresinin duygusal tükenmişlik puanları ortalamaları 

arasında anlamlı bir farka yol açıp açmadığı t-testi ile kontrol edilmiş ve hesaplanan t 

değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.23’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.23. Toplam hizmet süresine göre duygusal tükenme puanı ortalamaları arasındaki 
farka uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

13.890 

17.674 

6.867 

7.104 
266 4.423 0.000 

t0.05;266≅1.96 

 

 Ortalamalar arasındaki farklar 11 yıl ve üstünde çalışanların 1-10 yıl arası 

çalışanlardan daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını göstermektedir. 

 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamanın duygusal tükenmişlik puanı 

ortalamaları arasında bir fark yaratıp yaratmadığına t-testi ile bakılmış hesaplanan t 

değerinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.24’te verilmiştir. 
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Çizelge 3.24. Daha önce başka bir yerde çalışmaya göre duygusal tükenme puanları arasındaki 
farka uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D. Ö. B. Y. çalışanlar 

D. Ö. B. Y. çalışmayanlar 

  96 

172 

15.021 

16.360 

7.095 

7.284 
266 1.457 0.146 

t0.05;266≅1.96 

 

 Özetle daha önce bir işte çalışıp çalışmamanın duygusal tükenmişlik üzerinde 

bir etkisi yoktur. 

 3.2.2 Kişisel Başarı ile İlgili Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumu ve cinsiyet değişkenin kişisel başarı 

üzerindeki etkilerine 2x2 Varyans Analizi ile bakılmış fakat ne temel etkilerin ve ne 

de ortak etkinin anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlar çizelge 3.26’da 

görülmektedir. 
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Çizelge 3.25. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre kişisel başarı puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

21.804 

20.585 

21.053 

4.733 

5.713 

5.373 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

21.600 

20.929 

21.252 

5.910 

5.663 

5.771 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

21.690 

20.743 

21.153 

5.403 

5.674 

5.568 

 

Çizelge 3.26. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre kişisel başarı puanlarına 
uygulanan varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

0.316 

58.107 

4.870 

8212.185 

8276.728

1

1

1

264 

267

0.316 

58.107 

4.870 

31.107 

 

0.010 

1.868 

0.157 

 

 

0.920 

0.173 

0.693 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Sonuç olarak özür durumu ve cinsiyetin kişisel başarı üzerinde bir fark 

yaratmadığı anlaşılmaktadır. 
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 Kişisel başarı puanlarında eğitim düzeyine bağlı farkların olup olmadığına 

Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve hesaplanan F değerinin anlamlı olmadığı 

anlaşılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.28’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.27. Eğitim durumuna göre kişisel başarı puanlarının n, ortalama ve standart 
sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112 21.339 6.112 

Lise Mezunları   76 21.395 5.976 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78 20.603 4.132 

                                               Toplam 266 21.139 5.553 

 

Çizelge 3.28. Eğitim durumuna göre kişisel başarı puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

31.909

8139.945

8171.853

2

263

265

15.954 

30.950 

 

0.515 

 

 

0.598

F.05;2-263≅3.04 

 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türünün kişisel başarı puanlarında 

farklılıklara yol açıp açmadığı t-testi ile kontrol edilmiş ve hesaplanan t değerinin 

anlamsız olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlar çizelge 3.29’da verilmiştir. 
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Çizelge 3.29. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre kişisel başarı puanı ortalamalarına 
uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

21.509 

21.000 

5.767 

6.375 
187 0.573 0.568 

t0.05;187≅1.96 

 

 Dolayısıyla, kuruluşta yerine getirilen görevin türüne bağlı olarak kişisel 

başarıda değişme olmamaktadır. 

 Kişisel başarı alt ölçeğinden alınan puanlarda aylık gelire bağlı değişikliklerin 

olup olmadığına Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış, sonuçlar çizelge 3.31’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.30. Aylık gelire göre kişisel başarı puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 21.400 6.370 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 21.509 5.769 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73 20.329 4.035 

                                                      Toplam 268 21.153 5.568 
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Çizelge 3.31. Aylık gelire göre kişisel başarı puanları arasındaki farkların Tek Yönlü ANOVA 
ile test edilmesi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

68.727

8208.000

8276.728

2

265

267

34.364 

30.974 

 

1.109 

 

 

0.331

F.05;2-265≅3.04 

 

 Çizelgeden de görülebileceği gibi F değeri anlamsızdır. Dolayısıyla, kişisel 

başarıda aylık gelire bağlı bir fark yoktur. 

 Yaş değişkenine göre kişisel başarı farklarının olup olmadığına t-testi ile 

bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.32’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.32. Yaşa göre kişisel başarı puanı ortalamaları arasındaki farka uygulanan t-testi 
sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

177 

20.484 

21.497 

4.801 

5.906 
217 1.510 0.132 

t0.05;217≅1.96 

 

 t-testi sonuçları kişisel başarının yaşa bağlı olarak değişmediğini göstermiştir. 

 İş yerinde çalışma süresine göre kişisel başarı puanı ortalamaları arasında 

anlamlı farkların olup olmadığına yine t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.33’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.33. Toplam hizmet süresine göre kişisel başarı puanı ortalamaları arasındaki farka 
uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

21.039 

21.255 

5.874 

5.296 
266 0.317 0.752 

t0.05;266≅1.96 

 

 Çizelgeden de görülebileceği gibi, t-testi sonuçları kuruluşta çalışma süresine 

bağlı olarak kişisel başarı değişmediğini göstermektedir. 

 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamanın kişisel başarı puanları üzerinde 

etkili olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.34’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.34. Daha önce başka bir yerde çalışıp çalışmamaya göre kişisel başarı puanı 
ortalamaları arasındaki farka uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D.Ö.B.Y. çalışanlar 

D.Ö.B.Y. çalışmayanlar 

  96 

172 

21.958 

20.704 

5.587 

5.522 
266 1.776 0.077 

t0.05;266≅1.96 

 

 Hesaplanan t değeri anlamsızdır, dolayısıyla, daha önce başka bir işte çalışıp 

çalışmama kişisel başarıyı etkilememektedir. 

 3.2.3 Duyarsızlaşma ile İlgili Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumu ve cinsiyet birlikte alınarak duyarsızlaşma 

puanlarına uygulanan 2x2 Varyans Analizi sonuçları çizelge 3.36’da görülmektedir. 
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Çizelge 3.35. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre duyarsızlaşma puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

5.549 

4.780 

5.075 

3.895 

3.755 

3.813 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

5.538 

5.286 

5.407 

3.216 

3.060 

3.127 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

5.543 

5.013 

5.242 

3.515 

3.451 

3.842 

 

Çizelge 3.36. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre duyarsızlaşma puanlarına 
uygulanan varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

3.981 

16.967 

4.328 

3209.116 

3237.235

1

1

1

264 

267

3.981 

16.967 

4.328 

12.156 

 

0.327 

1.396 

0.356 

 

 

0.568 

0.238 

0.551 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Çizelge 3.36’daki sonuçlar duyarsızlaşma üzerinde özür durumu ve cinsiyet 

temel etkileri ile özür durumu-cinsiyet ortak etkisinin anlamsız olduğunu 
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göstermektedir. Böylece özür durumu ve cinsiyetin duyarsızlaşmada bir fark 

yaratmadığı görülmektedir. 

 Eğitim düzeyine göre duyarsızlaşma puanlarında anlamlı farklılıkların 

bulunup bulunmadığına Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.38’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.37. Eğitim durumuna göre duyarsızlaşma puanlarının n, ortalama ve standart 
sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112 4.750 3.553 

Lise Mezunları   76 6.447 3.920 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78 4.795 2.519 

                                               Toplam 266 5.248 3.472 

 

Çizelge 3.38. Eğitim durumuna göre duyarsızlaşma puanları arasındaki farklara uygulanan 
ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

153.117

3042.507

3195.624

2

263

265

76.558 

11.568 

 

6.618 

 

 

0.002

F.05;2-263≅3.04 

 

 Sonuçlar hesaplanan F değerinin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 Ortalamalar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer 

testi ile bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.39’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.39. Eğitim durumuna bağlı duyarsızlaşma puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda 
farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi 
sonuçları. 
 

 Lise 
  _ 
  X=6.447 

Üniversite 
     _ 
     X=4.795 

İlkokul-Ortaolkul 
        _ 

X=4.750 

4.747* 0.126 

Lise 
        _ 

X=6.447 

_   4.263* 

q0.05;3-263≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi ilkokul-ortaokul mezunları ile lise mezunlarının 

duyarsızlaşma alt ölçeği puanı ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Bu durumda, 

liseyi bitirenlerin ilkokul-ortaokulu bitirenlerden daha fazla duyarsızlaşma 

yaşadıkları anlaşılmaktadır. Lise mezunları ile üniversite mezunlarının duyarsızlaşma 

puanları ortalamaları arasındaki fark da anlamlıdır. Böylece, lise mezunlarının 

üniversite mezunlarından daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları görülmektedir. 

İlkokul-ortaokul grubu ile üniversite grubu arasındaki fark anlamsızdır. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre duyarsızlaşma puanı ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 

3.40’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 87



Çizelge 3.40. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre duyarsızlaşma puanlarına uygulanan 
t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

6.036 

4.443 

3.826 

3.526 
187 2.917 0.004 

t0.05;187≅1.96 

 

 Ortalamalara bakıldığında hizmetli personelin temizlik şirketi personelinden 

daha fazla duyarsızlaşma yaşadığı görülmektedir. 

 Duyarsızlaşma puanlarında aylık gelire bağlı değişikliklerin olup olmadığına 

Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve F değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. 

Sonuçlar çizelge 3.42’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.41. Aylık gelire göre duyarsızlaşma puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 4.588 3.540 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 6.036 3.826 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73 4.808 2.553 

                                                      Toplam 268 5.242 3.482 
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Çizelge 3.42. Aylık gelire göre duyarsızlaşma puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

119.477

3117.758

3237.235

2

265

267

59.739 

11.765 

 

5.078 

 

 

0.007

F.05;2-265≅3.04 

 

 Gruplar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer testi ile 

bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.43’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.43. Aylık gelire bağlı duyarsızlaşma puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda 
farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi 
sonuçları. 
 

 251-550 Milyon 
       _ 
       X=6.036 

551 Milyon ve üstü 
     _ 
     X=4.808 

150-250 Milyon 
        _ 

X=4.588 

4.134* 0.568 

251-550 Milyon 
        _ 

X=6.036 

_   3.354* 

q0.05;3-265≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi 150-250 milyon TL arasında maaş alanlarla 251-

550 milyon TL arasında maaş alanların duyarsızlaşma alt ölçeğinden aldıkları 

puanlarının ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Dolayısıyla, ayda 251-550 

milyon TL arası maaş alanların daha fazla duyarsızlık yaşadığı görülmektedir. 

Benzer şekilde 251-550 milyon TL arasında aylık alanlarla 551 milyon TL ve 
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üstünde aylık alanlar arasındaki fark da anlamlıdır. Yani ayda 251-550 milyon TL 

arası maaş alanların 551 milyon TL ve üstünde aylık alanlardan daha çok 

duyarsızlaşma yaşadığı anlaşılmaktadır. 150-250 milyon TL arasında maaş alanlar ile 

551 milyon TL ve üstünde aylık alanlar arasındaki fark anlamsızdır. 

 Yaşın duyarsızlaşmada bir farklılık yaratıp yaratmadığına t-testi ile bakılmış 

ve yaratmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuçlar çizelge 3.44’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.44. Yaşa göre duyarsızlaşma puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

177 

5.033 

5.350 

3.532 

3.461 
266 0.706 0.481 

t0.05;218≅1.96 

 

 Çizelge 3.44’teki sonuçlar yaşın duyarsızlaşma üzerinde etkili olmadığını 

göstermektedir. 

 Duyarsızlaşma puanlarında iş yerinde çalışma süresine bağlı anlamlı 

farklılıkların olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.45’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.45. Toplam hizmet süresine göre duyarsızlaşma puanlarına uygulanan t-testi 
sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

4.496 

5.915 

3.500 

3.337 
266 3.396 0.001 

t0.05;266≅1.96 
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 Ortalamalar gözden geçirildiğinde 11 yıl ve üstünde çalışanların 1-10 yıl 

arasında çalışanlardan daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları görülmektedir. 

 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamaya göre duyarsızlaşma puanlarında 

farklılıkların olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.46’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.46. Daha önce başka bir yerde çalışıp çalışmamaya göre duyarsızlaşma puanlarına 
uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D.Ö.B.Y. çalışanlar 

D.Ö.B.Y. çalışmayanlar 

96 

172 

4.958 

5.401 

3.182 

3.638 
266 0.998 0.319 

t0.05;266≅1.96 

 

 Çizelge 3.46’dan da görülebildiği gibi bulunan t değeri anlamsızdır. 

Dolayısıyla, daha önce bir başka yerde çalışıp çalışmama duyarsızlaşmayı 

etkilememektedir. 

 

 3.3 Stresle İlgili Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumları ve cinsiyetin temel ve ortak etkilerine 2x2 

Varyans Analiziyle bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.48’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.47. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyet değişkenlerine göre stres puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

103.667 

109.524 

107.278 

39.391 

39.643 

39.500 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

96.446 

106.543 

101.682 

39.821 

33.054 

36.682 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

99.621 

108.151 

104.459 

39.624 

36.667 

38.138 

 

Çizelge 3.48. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyet değişkenlerine göre stres puanlarına 
uygulanan varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

1693.121 

4140.721 

292.305 

381749.218 

388362.549

1

1

1

264 

267

1693.121 

4140.721 

292.305 

1446.020 

 

1.171 

2.864 

0.202 

 

 

0.280 

0.092 

0.653 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Çizelgeden de görülebileceği gibi özür durumu ve cinsiyetin ne temel ne de 

ortak etkileri anlamlıdır. Dolayısıyla, özür durumu ve cinsiyet stres puanlarında bir 

farklılığa yol açmamaktadır. 
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 Stres puanlarında eğitim düzeyine bağlı farklılıkların olup olmadığına Tek 

Yönlü ANOVA ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.50’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.49. Eğitim düzeyine göre stres puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112   98.420 40.513 

Lise Mezunları   76 104.079 41.294 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78 113.346 29.706 

                                               Toplam 266 104.414 38.278 

 

Çizelge 3.50. Eğitim düzeyine göre stres puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

10256.054

378020.46

388276.51

2

263

265

5128.027 

1437.340 

 

3.568 

 

 

0.030

F.05;2-263≅3.04 

 

 Sonuçlar hesaplanan F değerinin anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 Gruplar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer testi ile 

bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.51’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.51. Eğitim durumuna bağlı stres puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda farkların 
hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi sonuçları. 
 

 Lise 
  _ 
  X=104.079

Üniversite 
     _ 
     X=113.346

İlkokul-Ortaolkul 
       _ 

X=98.420 

1.420   3.775* 

Lise 
      _ 

X=104.079 

_ 2.145 

q0.05;3-263≅3.31 

*: p<0.05 

 

 Çizelgeden anlaşıldığı gibi ilkokul-ortaokul mezunları ile üniversite 

mezunlarının stres puanları ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Böylece 

üniversiteyi bitirenlerin ilkokul-ortaokulu bitirenlerden daha fazla stres yaşadıkları 

anlaşılmaktadır. İlkokul-ortaokul mezunlarıyla lise mezunları arasındaki fark ve 

liseyi bitirenlerle üniversiteyi bitirenler arasındaki fark anlamsızdır. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre stres puanlarında farklılıkların 

olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.52’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.52. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre stres puanlarına uygulanan t-testi 
sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

100.264 

101.987 

41.679 

39.640 
187 0.286 0.775 

t0.05;187≅1.96 
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 Hesaplanan t değerinin anlamlı olmadığı dolayısıyla stres puanlarında görev 

türüne bağlı anlamlı farklılıkların da olmadığı görülmektedir. 

 Aylık gelire göre stres puanlarında anlamlı farklılıkların olup olmadığına Tek 

Yönlü ANOVA ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.54’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.53. Aylık gelire göre stres puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 103.776 39.609 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 100.264 41.679 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73 111.575 29.238 

                                                      Toplam 268 104.459 38.138 

 

Çizelge 3.54. Aylık gelire göre stres puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

5672.605

382689.94

388362.55

2

265

267

2836.303 

1444.113 

 

1.964 

 

 

0.142

F.05;2-265≅3.04 

 

 Çizelge 3.54, F değerinin anlamlı olmadığını, yani aylık gelirin streste bir 

fark yaratmadığını göstermektedir. 

 Stres puanlarında yaşa bağlı farklılıkların olup olmadığına t-testi ile bakılmış 

ve sonuçlar çizelge 3.55’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.55. Yaşa göre stres puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

177 

113.055 

100.040 

34.822 

39,098 
266 2.676 0.008 

t0.05;218≅1.96 

 

 t-testi sonuçları t değerinin anlamlı olduğunu, diğer bir deyişle, 20-35 yaş 

arasındaki çalışanların 36-61 yaş arasındakilerden daha fazla stres yaşadıklarını 

göstermektedir. 

 İş yerinde çalışma süresinin stres puanlarında anlamlı bir farka yol açıp 

açmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.56’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.56. Toplam hizmet süresine göre stres puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

101.890 

106.773 

37.895 

38.343
266 1.047 0.296 

t0.05;266≅1.96 

 

 Çizelge 3.56’dan t değerinin anlamlı olmadığı, yani, stres puanlarında toplam 

çalışma süresine bağlı değişikliklerin olmadığı görülmektedir. 

 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamaya göre stres puanlarında 

değişikliklerin gözlenip gözlenmediğine t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 

3.57’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.57. Daha önce başka bir yerde çalışıp çalışmamaya göre stres puanlarına uygulanan 
t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D.Ö.B.Y. çalışanlar 

D.Ö.B.Y. çalışmayanlar 

  96 

172 

102.906 

105.326 

41.054 

36.506 
266 0.497 0.619 

t0.05;266≅1.96 

 

 Görüldüğü gibi t değeri anlamsızdır dolayısıyla da daha önce bir başka yerde 

çalışıp çalışmama streste fark yaratmamaktadır. 

 

 3.4 Depresyonla İlgili Bulgular 

 Bakılan çocukların özür durumu ve cinsiyetin temel ve ortak etkilerine 2x2 

Varyans Analiziyle bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.59’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.58. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre depresyon puanlarının n, 
ortalama ve standart sapmaları. 
 

Çocuk Özür Derecesi Cinsiyet N 
_ 
X S.S. 

Ağır Zihinsel Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  51 

  82 

133 

11.207 

14.285 

13.105 

  8.177 

11.387 

10.351 

Eğitilebilir/Öğretilebilir Özürlü Erkek 

Kadın 

Toplam 

  65 

  70 

135 

10.696 

12.659 

11.714 

7.095 

8.227 

7.737 

Toplam Erkek 

Kadın 

Toplam 

116 

152 

268 

10.921 

13.536 

12.404 

  7.760 

10.057 

  9.138 

 

Çizelge 3.59. Bakılan çocuk özür durumuna ve cinsiyete göre depresyon puanlarına uygulanan 
varyans analizi sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Çocuk Özür Derecesi 

Cinsiyet 

Ço. Öz. Der. x Cin. 

Hata 

Toplam 

74.279 

413.259 

20.239 

21737.020 

22294.276

1

1

1

264 

267

74.279 

413.259 

20.239 

82.337 

 

0.902 

5.019 

0.246 

 

 

0.343 

0.026 

0.620 

 

 

F.05;1-264≅3.89 

 

 Çizelge 3.59, çocuk özür durumu temel etkisinin anlamlı olmadığı, yani, bu 

değişkenin depresyonda bir fark yaratmadığını göstermektedir. Çocuk özür durumu-
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cinsiyet ortak etkisi de anlamlı çıkmamıştır, yani, bu değişkenler birlikte depresyonu 

etkilememektedir. 

 Öte yandan, cinsiyet temel etkisi anlamlı görünmektedir. Diğer bir deyişle, 

kadınlar erkeklerden daha fazla depresyon yaşamaktadırlar. Ortalamalar sırasıyla 

13.536 ve 10.921’dir. 

 Depresyon puanlarında eğitim düzeyine bağlı farkların bulunup 

bulunmadığına Tek Yönlü ANOVA ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.61’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.60. Eğitim durumuna göre depresyon puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Eğitim Durumu N 
_ 
X S.S. 

İlköğretim Mezunları 112 12.360 9.471 

Lise Mezunları   76 15.306 9.195 

Üniversite/Mastır/Doktora Mezunları   78   9.164 5.914 

                                               Toplam 266 12.264 8.784 

 

Çizelge 3.61. Eğitim durumuna göre depresyon puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

1453.903

18991.571

20445.474

2

263

265

726.951 

72.211 

 

10.067 

 

 

0.000

F.05;2-263≅3.04 

 

 Çizelgeden F değerinin anlamlı olduğu görülmektedir. 
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 Hangi gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğuna Tukey-Kramer testi ile 

bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.62’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.62. Eğitim durumuna bağlı depresyon puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda 
farkların hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi 
sonuçları. 
 

 Lise 
  _ 
  X=15.306 

Üniversite 
     _ 
     X=9.164 

İlkokul-Ortaolkul 
       _ 

X=12.360 

3.299 3.607* 

Lise 
       _ 

X=15.306 

_ 6.342* 

q0.05;3-263≅3.31 

*: p<0.05 

 

 İlkokul-ortaokul mezunlarının depresyon puan ortalamalarıyla üniversite 

mezunlarınınki arasındaki fark anlamlıdır. Böylece, ilkokul-ortaokulu bitirenlerin 

üniversiteyi bitirenlerden daha fazla depresyon yaşadıkları anlaşılmaktadır. Lise 

mezunlarıyla üniversite mezunları arasındaki fark da anlamlıdır. Dolayısıyla, lise 

mezunlarının üniversite mezunlarından daha fazla depresyon yaşadıkları 

görülmektedir. İlkokul-ortaokul mezunu grupla lise mezunu grup arasındaki fark ise 

anlamsızdır. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre depresyon puanlarında 

değişmelerin olup olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.63’te 

verilmiştir. 
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Çizelge 3.63. Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre depresyon puanlarına uygulanan t-
testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

Hizmetli Personel 

Tem. Şir. Personeli 

110 

  79 

13.325 

14.121 

  9.039 

11.018 
187 0.545 0.587 

t0.05;187≅1.96 

 

 Çizelgeden de görülebileceği gibi hesaplanan t değeri anlamsızdır, diğer bir 

deyişle, yerine getirilen görevin türü depresyon puanlarında bir farklılaşmaya yol 

açmamaktadır. 

 Aylık gelirin depresyonu etkileyip etkilemediğine Tek Yönlü ANOVA ile 

bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.65’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.64. Aylık gelire göre depresyon puanlarının n, ortalama ve standart sapmaları. 
 

Aylık Gelir N 
_ 
X S.S. 

150-250 Milyon TL arasında maaş alanlar   85 14.037 10.827 

251-550 Milyon TL arasında maaş alanlar 110 13.325   9.039 

551 Milyon TL ve üzerinde maaş alanlar   73   9.116   5.814 

                                                      Toplam 268 12.404   9.138 
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Çizelge 3.65. Aylık gelire göre depresyon puanlarına uygulanan ANOVA sonuçları. 
 

Kaynak Kareler Toplamı s.d. Ortalama Kare F P 

Gruplararası 

Hata 

Toplam 

1108.967

21185.310

22294.276

2

265

267

554.483 

79.945 

 

6.936 

 

 

0.001

F.05;2-265≅3.04 

 

 Çizelge 3.65, F değerinin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Gruplar arası farklardan hangilerinin anlamlı olduğuna Tukey-Kramer testi ile 

bakılmıştır. Sonuçlar çizelge 3.66’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.66. Aylık gelire bağlı depresyon puanlarına uygulanan ANOVA sonucunda farkların 
hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için uygulanan Tukey-Kramer testi sonuçları. 
 

 251-550 Milyon 
       _ 
       X=13.325 

551 Milyon ve üstünde 
     _ 
     X=9.116 

150-250 Milyon 
       _ 

X=14.037 

0.780 4.877* 

251-550 Milyon 
       _ 

X=13.325 

_ 4.409* 

q0.05;3-265≅3.31 

*: p<0.05 

 

 150-250 Milyon TL arası maaş alanlarla 551 milyon TL ve üstünde maaş 

alanların depresyon ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır. Özetle, düşük gelirli 

grubun ikincisinden daha fazla depresyon yaşadığı anlaşılmaktadır. Benzer biçimde 

251-550 milyon TL arasında maaş alanlarla 551 milyon TL ve üstünde aylık alanlar 

arasındaki fark da anlamlıdır. Yani, yine aylık geliri düşük olan grup daha fazla 
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depresyon yaşamaktadır. 150-250 milyon TL arasında maaş alanlarla 251-550 

milyon TL arası maaş alanların arasındaki fark anlamsızdır. 

 Yaş değişkene göre depresyon puanı ortalamalarında farklılıkların olup 

olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.67’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.67. Yaşa göre depresyon puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

20-35 Yaş 

36-61 Yaş 

  91 

177 

11.667 

12.783 

7.539 

9.858 
227 1.030 0.304 

t0.05;227≅1.96 

 

 Çizelge 3.67’den de görüleceği gibi hesaplanan t değeri anlamsızdır, diğer bir 

deyişle yaş depresyon puanlarında bir farklılaşmaya yol açmamaktadır. 

 Depresyon puanlarında iş yerinde çalışma süresine bağlı farklılıkların olup 

olmadığına t-testi ile bakılmış ve sonuçlar çizelge 3.68’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.68. Toplam hizmet süresine göre depresyon puanlarına uygulanan t-testi sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

1-10 Yıl Arası Çalışanlar 

11 Yıl ve Üstünde Çalışanlar 

127 

141 

12.756 

12.087 

10.105 

8.193 
266 0.597 0.551 

t0.05;266≅1.96 

 

 t-testi sonuçları depresyon düzeyinde iş yerinde çalışma süresinden 

kaynaklanan farklılıkların olmadığını göstermektedir. 
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 Daha önce başka bir işte çalışıp çalışmamaya göre depresyon puanlarında 

değişiklikler olmakta mıdır sorusunun yanıtı t-testi ile aranmış ve sonuçlar çizelge 

3.69’da verilmiştir. 

 

Çizelge 3.69. Daha önce başka bir yerde çalışmaya göre depresyon puanlarına uygulanan t-testi 
sonuçları. 
 

 N 
_ 
X S.S. s.d. t P 

D.Ö.B.Y. çalışanlar 

D.Ö.B.Y. çalışmayanlar 

  96 

172 

10.590 

13.417 

8.174 

9.507 
266 2.450 0.015 

t0.05;266≅1.96 

 

 Çizelge 3.69, hesaplanan t değerinin anlamlı olduğunu, yani, daha önce başka 

yerde çalışmayanların çalışanlardan daha fazla depresyon yaşadıklarını 

göstermektedir. 

 

 3.5 Değişkenlerin Birbirleri İle Olan İlişkilerine Ait Bulgular 

 Bu bölümde değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkilerine bakılmıştır. 

Tükenmişlik üç alt boyuta sahip olduğu için bu üç boyut ayrı ayrı hesaplamaya 

alınmıştır. 

 Sonuçlar toplu halde çizelge 3.70’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.70. Değişkenlerin bir birleriyle olan ilişkilerine ait korelasyon sonuçları. 
 

 Duy.Tük. Kiş.Baş. Duyar. Stres Depres. 

İş Doy. -0.455 *  0.282 *  -0.273 *  -0.307 * -0.242 * 

Duy.Tük - -0.210 * 0.592 *    0.395 * 0.304 * 

Kiş.Baş.  - -0.122 ** -0.127 ** -0.214 * 

Duyar.   -    0.333 * 0.230 * 

Stres    -    0.103 

  *: p<0.01 

**: p<0.05 

 

 Çizelgeden de anlaşıldığı gibi Tükenmişliğin alt boyutlarının kendi 

aralarındaki ilişkilere bakıldığında; duygusal tükenme ile kişisel başarı alt boyutları 

arasında ve kişisel başarı ile duyarsızlaşma arasında olumsuz bir ilişki, duygusal 

tükenme ile duyarsızlaşma arasında olumlu bir ilişkisi bulunmuştur. 

 İş doyumunun diğer değişkenlerle olan ilişkisine bakıldığında; iş doyumu ile 

duygusal tükenme arasında, iş doyumu ile duyarsızlaşma arasında, iş doyumu ile 

stres arasında ve iş doyumu ile depresyon arasında olumsuz bir ilişki, iş doyumu ile 

kişisel başarı arasında ise olumlu bir ilişki bulunmuştur. 

 Stresin tükenmişlik alt boyutları ile arasındaki ilişkilere bakıldığında; stres ile 

duygusal tükenme arasında ve stres ile duyarsızlaşma arasında olumlu bir ilişki, stres 

ile kişisel başarı arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. 

 Depresyonun tükenmişlik alt boyutları ile arasındaki ilişkilere bakıldığında; 

depresyon ile duygusal tükenme arasında ve depresyon ile duyarsızlaşma arasında 

olumlu bir ilişki, depresyonla kişisel başarı arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. 
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 Depresyon ile stres arasındaki ilişkiye bakıldığında olumlu ama anlamsız bir 

ilişki tespit edilmiştir. 

 

 3.6 İş Doyumu Yordayıcılarına Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum (evli ve evli değil şeklinde iki 

şıklı olarak hesaplamaya alınmıştır), duygusal tükenme, kişisel başarı, 

duyarsızlaşma, stres ve depresyon ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuçlar çizelge 3.71’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.71. İş doyumunun yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

Duy.Tük. -1.220 -0.455 0.455 0.207 0.207 69.617 0.000

Kiş.Başarı 0.679 0.195 0.494 0.244 0.036 12.735 0.000

Stres -0.071 -0.140 0.510 0.260 0.017 5.909 0.016

 

 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, duygusal 

tükenme, kişisel başarı, duyarsızlaşma, stres ve depresyon regrasyon denklemine 

alınmış, bunlardan iş doyumundaki değişimi yordamada sadece duygusal tükenme, 

kişisel başarı ve stresin etkili olduğu görülmüştür. Yordamaya olan bağımsız 

katkılarına bakıldığında duygusal tükenmenin toplam varyansın %20.7’sini, kişisel 

başarının toplam varyansın %3.6’sını ve stresin ise toplam varyansın %1.7’sini 

açıkladığı görülmektedir. Üç değişkenin ortak etkisine bakıldığında ise toplam 

varyansın %26’sını açıkladıkları görülmektedir. 
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 Duygusal tükenmenin β’sının eksi olması (t=8.344; p<0.05) ve stresin β’sının 

eksi olması (t=2.431; p<0.05) duygusal tükenme ve stres arttığında iş doyumunda 

azalma olduğunu, kişisel başarının β’sının artı olması (t=3.569; p<0.05) ise kişisel 

başarı arttıkça iş doyumunun arttığını göstermektedir. 

 

 3.7 Tükenmişlik Alt Boyutlarının Yordayıcılarına Ait Bulgular 

 Bunun için her alt boyuta regrasyon analizi uygulanmıştır. Bunun sonucunda 

ulaşılan bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

 3.7.1 Duygusal Tükenmeye Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, kişisel başarı, 

duyarsızlaşma, stres ve depresyon ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

Çizelge 3.72. Duygusal tükenmenin yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi 
sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

Duyarsız. 1.230 0.592 0.592 0.351 0.351 143.685 0.000

İş Doy. -0.118 -0.317 0.666 0.444 0.093 44.373 0.000

Maaş 1.402 0.157 0.684 0.468 0.024 12.129 0.001

Depresyon 0.137 0.173 0.703 0.494 0.026 13.366 0.000

Stres 0.028 0.150 0.716 0.513 0.019 10.153 0.002

Eğitim -1.314 -0.154 0.722 0.522 0.009 4.952 0.027
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 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, 

kişisel başarı, duyarsızlaşma, stres ve depresyon regrasyon denklemine alınmış, 

bunlardan duygusal tükenmedeki değişimi yordamada sadece duyarsızlaşma, iş 

doyumu, maaş, depresyon, stres ve eğitimin etkili olduğu görülmüştür. Yordamaya 

olan bağımsız katkılarına bakıldığında duyarsızlaşmanın toplam varyansın %35.1’ini, 

iş doyumunun toplam varyansın %9.3’ünü, maaşın toplam varyansın %2.4’ünü, 

depresyonun toplam varyansın %2.6’sını, stresin toplam varyansın %1.9’unu ve 

eğitimin ise toplam varyansın %0.9’unu açıkladığı görülmüştür. Altı değişkenin 

ortak etkisine bakıldığında ise toplam varyansın %52.2’sini açıkladıkları 

görülmektedir. 

 İş doyumunun β’sının eksi olması (t=6.661; p<0.05) ve eğitimin β’sının eksi 

olması (t=2.225; p<0.05) iş doyumu ve eğitim düzeyi arttıkça duygusal tükenmede 

azalma olduğunu, duyarsızlaşmanın β’sının artı olması (t=11.987; p<0.05), maaşın 

β’sının artı olması (t=3.483; p<0.05), depresyonun β’sının artı olması (t=3.656; 

p<0.05) ve stresin β’sının artı olması (t=3.186; p<0.05) duyarsızlaşma, maaş, 

depresyon ve stres arttığında duygusal tükenmenin arttığını göstermektedir. 

 3.7.2 Kişisel Başarıya Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma, stres ve depresyon ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

 

 108



Çizelge 3.73. Kişisel Başarının yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

İş Doy. 0.081 0.282 0.282 0.080 0.080 22.982 0.000

Depresyon -0.095 -0.155 0.320 0.102 0.023 6.685 0.010

 

 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma, stres ve depresyon regrasyon denklemine alınmış, 

bunlardan kişisel başarıdaki değişimi yordamada sadece iş doyumu ve depresyonun 

etkili olduğu görülmüştür. Yordamaya olan bağımsız katkılarına bakıldığında iş 

doyumunun toplam varyansın %8’ini ve depresyonun toplam varyansın %2.3’ünü 

açıkladığı görülmüştür. İki değişkenin ortak etkisine bakıldığında ise toplam 

varyansın %10.2’sini açıkladıkları görülmektedir. 

 İş doyumunun β’sının artı olması (t=4.794; p<0.05) iş doyumu arttıkça kişisel 

başarıda artma olduğunu ve depresyonun β’sının eksi olması (t=2.586; p<0.05) 

depresyon arttığında kişisel başarının azaldığını göstermektedir. 

 3.7.3 Duyarsızlaşmaya Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, duygusal tükenme, 

kişisel başarı, stres ve depresyon ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuçlar çizelge 3.74’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 109



Çizelge 3.74. Duyarsızlaşmanın yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi 
sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

Duy. Tük. 0.285 0.592 0.592 0.351 0.351 143.685 0.000

Stres 0.011 0.117 0.602 0.362 0.012 4.825 0.029

 

 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, 

duygusal tükenme, kişisel başarı, stres ve depresyon regrasyon denklemine alınmış, 

bunlardan duyarsızlaşmadaki değişimi yordamada sadece duygusal tükenme ve 

stresin etkili olduğu görülmüştür. Yordamaya olan bağımsız katkılarına bakıldığında 

duygusal tükenmenin toplam varyansın %35.1’ini ve stresin toplam varyansın 

%1.2’sini açıkladığı görülmektedir. İki değişkenin ortak etkisine bakıldığında ise 

toplam varyansın %36.2’sini açıkladıkları görülmektedir. 

 Duygusal tükenmenin β’sının artı olması (t=11.987; p<0.05) ve stresin β’sının 

artı olması (t=2.197; p<0.05) duygusal tükenme ve stres arttığında duyarsızlaşmanda 

artma olduğunu göstermektedir. 

 

 3.8 Stresin Yordayıcılarına  Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, duygusal tükenme, 

kişisel başarı, duyarsızlaşma ve depresyon ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon 

analizi uygulanmıştır. Sonuçlar çizelge 3.75’te gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.75. Stresin yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

Duy. Tük. 2.085 0.395 0.395 0.156 0.156 49.280 0.000

Yaş -0.857 -0.150 0.423 0.179 0.022 7.208 0.008

Duyarsız. 1.717 0.157 0.441 0.195 0.016 5.228 0.023

İş Doy. -0.277 -0.141 0.458 0.210 0.016 5.167 0.024

Cinsiyet 8.782 0.114 0.472 0.223 0.013 4.354 0.038

 

 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, 

duygusal tükenme, kişisel başarı, stres ve depresyon regrasyon denklemine alınmış, 

bunlardan stresteki değişimi yordamada sadece duygusal tükenme, yaş, 

duyarsızlaşma, iş doyumu ve personelin cinsiyetinin etkili olduğu görülmüştür. 

Yordamaya olan bağımsız katkılarına bakıldığında duygusal tükenmenin toplam 

varyansın %15.6’sını, yaşın toplam varyansın %2.2’sini, duyarsızlaşmanın toplam 

varyansın %1.6’sını, iş doyumunun toplam varyansın %1.6’sını ve personelin 

cinsiyetinin toplam varyansın %1.3’ünü açıkladığı görülmektedir. Beş değişkenin 

ortak etkisine bakıldığında ise toplam varyansın %22.3’ünü açıkladıkları 

görülmektedir. 

 Duygusal tükenmenin β’sının (t=7.020; p<0.05) ve duyarsızlaşmanın β’sının 

artı olması (t=2.287; p<0.05) duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttığında streste 

de artma olduğunu, yaşın β’sının (t=2.685; p<0.05) ve iş doyumunun β’sının eksi 

olması (t=2.273; p<0.05) yaş ve iş doyumu arttıkça streste azalma olduğunu 
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göstermektedir. Ayrıca cinsiyetin β’sıda artıdır (t=2.087; p<0.05), kadın olmanın 

daha yüksek stres yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. 

 

 3.9 Depresyonun Yordayıcılarına Ait Bulgular 

 Çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, toplam hizmet 

süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, duygusal tükenme, 

kişisel başarı, duyarsızlaşma ve stres ele alınarak aşamalı çoklu regrasyon analizi 

uygulanmıştır. Sonuçlar çizelge 3.76’da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.76. Depresyonun yordanmasına ilişkin aşamalı çoklu regrasyon analizi sonuçları. 
 

Kaynak B β R R² R² Değişim F Değişim P 

Duy. Tük. 0.385 0.304 0.304 0.093 0.093 27.169 0.000

Maaş -3.181 -0.283 0.411 0.169 0.076 24.369 0.000

Kiş.Başarı -0.269 -0.164 0.441 0.195 0.026 8.413 0.004

 

 Bu verilere göre çocuk özür derecesi, personelin cinsiyeti, eğitim, maaş, yaş, 

toplam hizmet süresi, daha önce başka yerde çalışma, medeni durum, iş doyumu, 

duygusal tükenme, kişisel başarı, stres ve depresyon regrasyon denklemine alınmış, 

bunlardan depresyondaki değişimi yordamada sadece duygusal tükenme, maaş ve 

kişisel başarının etkili olduğu görülmüştür. Yordamaya olan bağımsız katkılarına 

bakıldığında duygusal tükenmenin toplam varyansın %9.3’ünü, maaşın toplam 

varyansın %7.6’sını ve kişisel başarının toplam varyansın %2.6’sını açıkladığı 

görülmektedir. Üç değişkenin ortak etkisine bakıldığında ise toplam varyansın 

%19.5’ini açıkladıkları görülmektedir. 
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 Duygusal tükenmenin β’sının (t=5.212; p<0.05) artı olması duygusal 

tükenmede artma olduğunda depresyonda da artma olduğunu, maaşın β’sının 

(t=4.937; p<0.05) ve kişisel başarının β’sının eksi olması (t=2.901; p<0.05) maaş ve 

kişisel başarıda azalma olduğunda depresyonda artma olduğunu göstermektedir. 
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4 TARTIŞMA 

 

 Araştırmada amaca uygun olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na bağlı Ankara’da bulunan ve özürlülere hizmet veren iki yatılı kurumda 

özürlülerle birebir çalışan personelin iş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon 

düzeyleri, personelin cinsiyeti, bakılan bireylerin özür dereceleri, personelin eğitim 

düzeyi, kuruluşta yerine getirilen görev, aylık gelir, personelin yaşı, kuruluşlarda 

toplam çalışma süresi ve daha önce başka bir iş yerinde çalışıp çalışmama 

değişkenlerine göre araştırılmıştır. Bulgular aşağıda ilgili oldukları değişken adları 

altında tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

 

 4.1 İş Doyumu İle İlgili Verilerin Yorumu 

 İş doyumu boyutunda cinsiyete ve bakılan bireyin özür durumuna göre bir 

fark bulunamamıştır. Arada fark olmaması özürlülere bakılan üniteler arasında 

personelin sıklıkla yer değiştirmesi nedeniyle hemen hemen tüm personelin her özür 

grubuyla çalışması ve iş yerindeki işlerde cinsiyet ayrımı yapılmamasından 

kaynaklanabilir. Cinsiyete ait bu bulgular Aydıner (1998), Ergin (1997) ve Öncel’in 

(1998) iş doyumu açısından erkekleri kadınlardan daha doyumlu bulan çalışmalarıyla 

çelişkili görünmektedir fakat Fricko ve Beehr (1992), Güler (1990), Muştu (1996), 

Orhan (1997), Piyal ve ark. (2002) ve Tosunoğlu’nun (1998) cinsiyetler arasında iş 

doyumu açısından bir fark bulmayan çalışmaları ile tutarlıdır. 

 İş doyumunun eğitime göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında anlamlı 

ortalamalar arası faklar bulunmuştur.İlkokul-ortaokul ve lise mezunları işlerinden 

üniversite mezunlarından daha fazla doyum almaktadır. Bu bulgu Muştu (1996), 
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Özer (1997) ve Piyal ve ark.’nın (2002) bulgularıyla çelişir görünmektedir. Ancak, 

Güler’in (1990) eğitim düzeyi arttıkça iş doyumunun düştüğü yönündeki bulgusuyla 

tutarlıdır. Bu sonuçlar eğitim düzeyi yükselen bireylerin daha iyi ortamlarda iş 

beklemeleri eğitim düzeyi düşük olanların ise işlerinden beklentilerinin az olmasıyla 

açıklanabilir. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre hizmetli personel ve temizlik 

şirketi personeli karşılaştırılmış arada fark bulunamamıştır. Bu sonuç iki grubun 

benzer işleri yapmalarıyla açıklanabilir. 

 Aylık gelire bakıldığında 251-550 milyon TL arasında aylık alanlar işlerinden 

551 milyon TL ve üstünde aylık alanlardan daha çok doyum elde etmektedirler. Bu 

bulgular Özer (1997) ve Tosunoğlu’nun (1998) iş doyumunda aylık ücrete bağlı 

farklılıkların olmadığı yönündeki bulgularıyla çelişir görünmektedir. Bu sonuçlar 

551 milyon TL ve üstünde maaş alanların üniversite mezunu olmaları ve eğitim 

düzeylerine uygun maaş almadıklarına inanmaları ve Robbins’in (1996) belirttiği 

gibi insanların yeteneklerini kullandıkları işlerde daha fazla doyum elde ettikleri 

bilgisi ışığında insanların eğitimle kazandıkları yetenekleri bu kurumlarda fazlasıyla 

kullanamamaları ile açıklanabilir. 

 İş doyumu ile yaş ilişkisiyle ilgili olarak ise 20-35 yaş arasındakilerle 36-61 

yaş arasında olanlar karşılaştırılmış ve anlamlı fark bulunamamıştır. Bu bulgu Ergin 

(1997) ve Hellman’ın (1997) yaş artıkça iş doyumunun da arttığını gösteren sonuçları 

ve Güler’in (1990) ettiği çok genç ve yaşlı işçilerin iş doyumunun yüksek, orta 

yaştaki işçilerin ise iş doyumunun düşük olduğu yönündeki bulgularıyla çelişik 

görünmekle birlikte, Muştu (1996), Piyal ve ark. (2002), Tosunoğlu (1998) ve 

Ülke’nin (1997) iş doyumunun yaşa bağlı olarak değişmediğini gösteren bulgusuyla 
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tutarlıdır. İnsanlar yaşlandıkça iş doyumunun artması üzerinde çalışılan kurumlar 

için geçerli değildir. Burada özürlülerle uzun süre çalışmanın insanlarda iş 

doyumunun artmasını engellediği söylenebilir. Davis ve Newstrom’un (1989) 

belirtikleri yaşlandıkça insanların ücretlerinin artması ve daha iyi iş koşullarına sahip 

olmaları bu kurumlar için geçerli değildir. Aylık gelir (temizlik şirketi hariç) kadro 

karşılığı sözleşmeye bağlı olduğundan işe yeni başlayanlarla emekliliği gelenler 

hemen hemen aynı maaşı almakta ve hatta yaş ilerledikçe maaştan emekli kesintisi 

arttığı için emekliliği yaklaşanlar daha az maaş almaktadırlar. Çalışma koşullarında 

da bir değişiklik olmamaktadır. Bu nedenlerle iş doyumunda yaşa bağlı bir fark 

çıkmamış olabilir. 

 İş yerinde toplam çalışma süresine bağlı olarak 1-10 yıl arası çalışanlar ve 11 

yıl ve üstünde çalışanlar arasında bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu Hellman (1997) 

ve Piyal ve ark.’nın (2002) toplam hizmet süresi arttıkça iş doyumunun da artığı 

yönündeki bulgularıyla çelişkili görünmektedir. Ancak Muştu (1996), Öncel (1998), 

Özer (1997) ve Tosunoğlu’nun (1998) toplam hizmet süresine bağlı olarak iş 

doyumunda bir farklılaşmanın olmadığını gösteren bulgularıyla tutarlıdır. Bu, 

Türkiye’de iş değiştirmenin zor olması dolayısıyla insanların işlerine daha olumlu 

bakmaları ve işten sağladıkları doyumun düşmemesi ile açıklanabilir. 

 İş doyumunda daha önce başka bir işte çalışmaya bağlı farklılaşmaların da 

bulunmadığı görülmüştür, yani başka bir işte çalışmış olmak iş doyumunu 

etkilememektedir. Bu durum, bu kurumlarda çalışanların başka kurumlarda 

çalışanlardan daha iyi bir aylık gelire sahip olmaları nedeniyle başka iş yerleriyle bu 

kurumları karşılaştırmamalarından kaynaklanıyor olabilir. 
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 4.2 Tükenmişlikle İlgili Verilerin Yorumu 

 Tükenmişlik boyutuna üç alt boyutta ayrı ayrı bakılmıştır.  

 4.2.1 Duygusal Tükenmeye Ait Verilerin Yorumu 

 Duygusal tükenme boyutunda cinsiyete ve bakılan bireyin ağır zihinsel ve 

öğretilebilir-eğitilebilir özürlü olması durumunun duygusal tükenme açısından bir 

farka yol açmadığı görülmüştür. Arada fark olmaması personelin sadece bir özür 

grubuna bakmayıp bütün özür gruplarıyla çalışmış olması ve iş yerindeki işlerde 

cinsiyet ayrımı yapılmaması ile açıklanabilir. Cinsiyete ait bu bulgular Maslach’ın 

(1982b) kadınların erkeklerden tükenmeyi daha fazla ve daha şiddetli yaşayacakları 

görüşü ve Ergin (1993) ve Özer’in (1998) kadınların erkeklerden daha fazla duygusal 

tükenme hissettikleri yönündeki bulgularıyla çelişir görünmektedir. Ancak Ergin 

(1996), Haran ve ark. (1998), Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) duygusal tükenme 

açısından cinsiyete bağlı farklılıkların olmadığı yönündeki bulgularıyla tutarlıdır. 

Bulgular Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) normal çocuklarla ilgilenen öğretmenlerle 

özürlü çocuklarla ilgilenen öğretmenler arasında duygusal tükenme açısından bir 

farkın olmadığını gösteren bulgularıyla da tutarlıdır. 

 Duygusal tükenme açısından eğitime bağlı anlamlı farklılıklar bulunuştur. 

İlkokul-ortaokulu bitirenler liseyi bitirenlere göre daha az duygusal tükenme 

yaşamaktadırlar. Bu sonuç Maslach’ın (1982b) daha yüksek eğitim düzeyi olan 

bireylerin hayattan daha fazla beklentileri olduğu için daha fazla tükenme 

yaşayacakları açıklamasıyla örtüşmektedir. Ancak üniversite mezunları ile lise 

mezunları ve üniversite mezunları ile ilkokul-ortaokul mezunları arasında bir farkın 

olmaması bu açıklama ile çelişir görünmektedir. Maslach (1982b) en fazla 

tükenmenin üniversite mezunlarında yaşanacağını belirtmektedir. Bu durum lise 
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mezunlarının üniversite mezunlarına göre daha fazla iş yapıp daha az maaş 

aldıklarını düşünmeleri ve ilkokul-ortaokul mezunlarının ise beklentilerinin düşük 

olması nedeniyle kendilerini lise mezunlarından daha rahat hissetmeleri ile 

açıklanabilir. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne göre hizmetli personel ve temizlik 

şirketi personeli karşılaştırılmış ve duygusal tükenme açısından farklılaşmaların 

olmadığı görülmüştür. Hizmetli personel temizlik şirketi personelinden daha fazla 

duygusal tükenme yaşamaktadır. Bu sonuç temizlik şirketi personelinin işini kolay 

kaybedebileceği ve iş bulmanın zor olması nedeniyle işinden memnun olması ve 

hizmetli personelin uzun süre bu işleri yapıyor olmasıyla açıklanabilir. 

 Duygusal tükenmede aylık gelire bağlı farklar bulunmuştur. 251-550 milyon 

TL arasında maaş alanlar 150-250 milyon TL arsında maaş alanlardan daha fazla 

duygusal tükenme yaşarken, 150-250 milyon TL arası maaş alanlar 551 milyon TL 

ve üstünde maaş alanlardan daha az duygusal tükenme yaşamaktadırlar. Bu sonuçlar 

150-250 milyon TL arasında maaş alanların hemen işten çıkarılabilecek sözleşmeli 

personel olması ve iş bulmanın zor olması nedeniyle iş buldukları için mutlu 

oldukları, diğer iki grubunsa kadrolu devlet memuru olmaları nedeniyle işlerini 

güvencede görmeleri ve ücretlerinin az olduğunu düşünüp mutsuz olmalarıyla 

açıklanabilir. 

 Duygusal tükenme-yaş ilişkisiyle ilgili olarak, 20-35 yaş arasında olanlarla 

36-61 yaş arasında olanlar karşılaştırılmış ve anlamlı fark bulunamamıştır. Bu bulgu 

Maslach’ın (1982b) açıklamaları ve Dolunay ve Piyal (2003), Ergin (1996) ve 

Mickler ve Rosen’ın (1994) yaş ilerledikçe tükenmenin azaldığı yönündeki 

sonuçlarıyla çelişmektedir, fakat Haran ve ark. (1998) ve Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun 
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(1996) tükenmişlikte yaşa bağlı farklılıkların olmadığını gösteren bulgularıyla 

tutarlıdır. Maslach (1982b) yaş ilerledikçe deneyimin arttığını bunun da tükenmeyi 

azalttığını belirtmektedir ama bu kurumlarda aynı işler yapıldığından deneyimin bir 

fark yaratmadığı söylenebilir. 

 İş yerinde toplam çalışma süresine göre 1-10 yıl arası çalışanlar ve 11 yıl ve 

üstünde çalışanlar arasında fark bulunmuştur. 11 yıl ve üstünde çalışanların 1-10 yıl 

arası çalışanlardan daha fazla duygusal tükenme yaşadıkları görülmektedir. Bu 

bulgular Maslach’ın (1978, 1982b, 1982c) belirttiği çalışma süresi az olanların daha 

fazla tükenme yaşayacakları yönündeki açıklaması ve Ergin’in (1993; 1996) çalışma 

süresi arttıkça duygusal tükenmenin azaldığını, Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) 

çalışma süresine bağlı olarak duygusal tükenme açısından bir farkın olmadığını 

gösteren bulgularıyla çelişmektedir. İş değiştirmenin zor olması nedeniyle, uzun süre 

özürlülerle çalışmak insanları yormakta ve yıpratmaktadır, uzun süre çalışanlarda bir 

bıkkınlık görülmekte ve bunlar emekliliklerinin dolmasını beklemektedirler. Bu 

nedenle bu sonuçlar alınmış olabilir. Yaş ve toplam hizmet süresi ile ilgili 

sonuçlarının benzer olması beklenmiş ancak bu beklenti gerçekleşmemiştir, bu 

sonuca yaş ve toplam hizmet süresi gruplarında denek sayılarının farklı olmasının yol 

açtığı düşünülebilir. 

 Duygusal tükenmede daha önce başka bir işte çalışmaya bağlı farklılıklar 

bulunmamıştır. Daha önce başka bir işte çalışmış olmak duygusal tükenmeyi 

etkilememektedir. Bu durum, bu kurumlarda çalışanların başka kurumlarda 

çalışanlardan daha iyi bir aylık gelire sahip olmaları nedeniyle başka iş yerleriyle 

kendi kurumlarını karşılaştırmamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

 

 119



 4.2.2 Kişisel Başarıya Ait Verilerin Yorumu 

 Kişisel Başarı boyutunda cinsiyete ve bakılan bireyin özür durumuna bağlı 

farklılıklar bulunmamıştır. Bir farklılaşmanın olmaması özürlülere bakılan üniteler 

arasında personelin sıklıkla yer değiştirmesi nedeniyle hemen hemen tüm personelin 

her özür grubuyla çalışması ve iş yerindeki işlerde cinsiyet ayrımı yapılmaması ile 

açıklanabilir. Cinsiyete ait bu bulgular Maslach’ın (1982b) kadınların tükenmeyi 

erkeklerden daha fazla daha şiddetli yaşayacakları görüşü ve Ergin’in (1993) 

erkeklerde başarı duygusunun kadınlarda olduğundan fazla olduğu yönündeki 

bulgusuyla çelişmektedir, fakat yine Ergin (1996), Haran ve ark. (1998), Özer (1998) 

ve Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) cinsiyetler arasında bu bakımdan bir farkın 

olmadığını gösteren sonuçlarıyla tutarlıdır. Ayrıca bulgular Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun 

(1996) normal çocuklarla ilgilenen öğretmenlerin özürlü çocuklarla ilgilenen 

öğretmenlerden daha yüksek kişisel başarı puanı aldıkları yolundaki bulgularıyla da 

çelişir görünmektedir. 

 Eğitimin kişisel başarı üzerindeki temel etkisi anlamsızdır. Eğitim kişisel 

başarı üzerinde etkili görünmemektedir. Bu sonuç insanların aldıkları eğitime uygun 

işlerde çalışmamaları ya da yeterli bir başarı değerlendirmesinin olmaması ile 

açıklanabilir. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türüne bağlı olarak hizmetli personel ve 

temizlik şirketi personeli karşılaştırılmış aralarında anlamlı fark bulunmamıştır. 

Kişisel başarı mesleğe bağlı olarak farklılaşmamaktadır. Bu sonuç insanların benzer 

iş yapmalarından kaynaklanıyor olabilir. 

 Kişisel başarıda aylık gelire bağlı farklılıkların olup olmadığına bakılmış ve 

farklar anlamlı çıkmamıştır. Aylık gelir kişisel başarıyı etkilememektedir. 
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İşgörenlerin aldıkları aylıkla yaptıkları işte elde ettikleri başarıyı karşılaştırdıklarında 

bir adaletsizlik algılamadıkları düşünülebilir. 

 Kişisel başarının yaşla ilişkisine bakıldığında ise 20-35 yaş arasında olanlarla 

36-61 yaş arasında olanlar karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu bulgu Maslach’ın (1982b) açıklamaları ve Dolunay ve Piyal 

(2003) ve Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) yaş arttıkça kişisel başarının arttığı, 

Ergin (1996) ve Mickler ve Rosen’ın (1994) yaş ilerledikçe tükenmenin azaldığı 

yönündeki bulgularıyla çelişmektedir. Fakat Haran ve ark.’nın (1998) yaşa bağlı 

tükenmişlik farkı bulmayan sonuçlarıyla tutarlıdır. Maslach (1982b) yaş ilerledikçe 

deneyimin arttığını bunun da tükenmeyi azalttığını belirtmektedir ancak bu 

kurumlarda aynı işler yapıldığından elde edilen deneyimin bir fark yaratmadığı 

söylenebilir. 

 İş yerinde toplam çalışma süresine bağlı olarak 1-10 yıl arası çalışanlar ve 11 

yıl ve üstünde çalışanlar kişisel başarı açısından karşılaştırılmış ve aralarında fark 

bulunmamıştır. Bu bulgu Ergin (1993; 1996), Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) işte 

eskilerin daha fazla kişisel başarı yaşadığı ve Dolunay ve Piyal’ın (2003) çalışma 

süresi fazla olanların kişisel başarılarının daha düşük olduğu yönündeki bulgularıyla 

çelişir görünmektedir. Bu kurumlarda çalışma süresinin artmasının insanlarda bir 

bıkkınlık yaratması nedeniyle bu çalışmada yenilerle eskiler arasında bir fark 

çıkmadığı düşünülebilir. 

 4.2.3 Duyarsızlaşmaya Ait Verilerin Yorumu 

 Duyarsızlaşma boyutunda cinsiyete ve bakılan bireyin özür durumuna bağlı 

farklar bulunmamıştır. Arada fark olmaması, özürlülere bakılan üniteler arasında 

personelin sıklıkla yer değiştirmesi nedeniyle hemen hemen tüm personelin sadece 
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bir özür grubuyla çalışmayıp her özür grubuyla çalışması ve iş yerindeki işlerde 

cinsiyet ayrımı yapılmaması ile açıklanabilir. Cinsiyete ait bu bulgular Maslach’ın 

(1982b) belirttiği kadınların tükenmeyi erkeklerden daha fazla daha şiddetli 

yaşayacakları yolundaki açıklamasıyla çelişir görünmektedir, ancak Ergin (1993; 

1996), Haran ve ark. (1998) ve Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) cinsiyetler 

açısından fark olmadığı doğrultusundaki bulgularıyla tutarlıdır. Ayrıca bu bulgular 

Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) normal çocuklarla ilgilenen öğretmenlerle özürlü 

çocuklarla ilgilenenler arasında duyarsızlaşma açısından bir farkın olmadığı 

yönündeki bulguları ile tutarlıdır. 

 Duyarsızlaşmaya gelindiğinde ilkokul-ortaokul mezunlarıyla üniversite 

mezunlarının lise mezunlarından daha az duyarsızlaşma yaşadıkları görülmektedir. 

Maslach (1982b) en fazla tükenmeyi üniversite mezunlarının yaşayacağını 

belirtmektedir, fakat bu çalışmanın sonuçları üniversite mezunlarının lise 

mezunlarından daha az duyarsızlaşma yaşadıklarını göstermektedir. Bu durum lise 

mezunlarının yaptıkları işe göre ücretlerini üniversite ve ilkokul-ortaokul 

mezunlarıyla karşılaştırmalı olarak daha yetersiz bulmaları ile açıklanabilir. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türü açısından hizmetli personelle temizlik 

şirketi personelinin duyarsızlaşma düzeyleri karşılaştırılmış ve anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Yani hizmetli personel temizlik şirketi personelinden daha fazla 

duyarsızlaşma yaşamaktadır. Bu sonuç temizlik şirketi personelinin iş bulduğu için 

kendini şanslı görmesiyle ve hizmetli personelin aynı işte uzun süre çalışmasıyla 

açıklanabilir. 

 Duyarsızlaşmada aylık gelire bağlı farklılıklar da bulunmuştur. 150-250 

milyon TL arasında maaş alanların 251-550 milyon TL arasında maaş alanlardan, ve 
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251-550 milyon TL arası maaş alanların 551 milyon TL ve üzerinde maaş alanlardan 

daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar aylığı 251-550 

milyon TL arasında olanların işten beklentilerinin farklı olması (işe girerken 

özürlülerle çalışacaklarını bilmediklerini çeşitli konuşmalarında belirtmişlerdir) ve 

özürlülerle çalışmanın kendilerini fazla yorduğunu düşünmeleri ile açıklanabilir. 

 Duyarsızlaşma-yaş ilişkisine bakıldığında ise 20-35 yaş arasında olanlarla 36-

61 yaş arasında olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu 

Maslach’ın (1982b) açıklamaları ve Ergin (1996), Dolunay ve Piyal (2003) ve 

Mickler ve Rosen’ın (1994) yaş ilerledikçe tükenmenin azaldığına işaret eden 

bulularıyla çelişir görünmektedir, ancak Haran ve ark. (1998) ve Sucuoğlu ve 

Kuloğlu’nun (1996) tükenmişlikte yaşa bağlı farklılıkların olmadığı yönündeki 

bulgularıyla tutarlıdır. Maslach (1982b) yaş ilerledikçe deneyimin arttığını bunun da 

tükenmeyi azalttığını belirtmektedir ancak bu kurumlarda aynı işler yapıldığından 

elde edilen deneyimin bir fark yaratmadığı söylenebilir. 

 İş yerinde toplam çalışma süresiyle duyarsızlaşma ilişkisine bakıldığında 11 

yıl ve üstünde çalışanların 1-10 yıl arası çalışanlardan daha fazla duyarsızlaşma 

yaşadıkları görülmektedir. Bu sonuç ve Ergin’in (1993, 1996) işte yeni olanların 

daha fazla duyarsızlaşma yaşadığı ve Sucuoğlu ve Kuloğlu’nun (1996) çalışma 

süresiyle duyarsızlaşma arasında bir ilişkinin bulunmadığı yolundaki bulguları ile 

çelişmektedir. Tek düze ve yorucu olan bu işte uzun süre aralıksız çalışmanın bu 

sonuca yol açtığı düşünülebilir.  

 Genel olarak tükenmişliğe bakıldığında, literatürde tükenmişlikte cinsiyete 

bağlı farkların bulunduğunu gösteren sonuçlar bu çalışmada alınmamıştır. Bakılan 

çocukların özür durumu da tükenmişliği etkilememektedir, personelin farklı 
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ünitelerde sık sık yer değiştirmesinin bu sonuca yol açtığı düşünülebilir. Eğitim 

düzeyi arttıkça yaşanan tükenmişlik artmakta ve bu veri literatürle uyuşmaktadır. 

Hizmetli personel olma ya da temizlik şirketi personeli olma arasında sadece kişisel 

başarı boyutunda fark bulunmamıştır. Hizmetli personelin daha fazla duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma yaşadığı görülmüştür ki, bu iş bulmanın zor olduğu bir 

dönemde insanların iş bulabildikleri için işten çıkarılmak kolay da olsa 

durumlarından yeterince memnun olmalarından ve hizmetli personelin uzun süre bu 

işleri yapmasından kaynaklanmış olabilir. Çalışanların işlerine verdikleri bedellerle 

ondan aldıkları ödüller (özellikle aldıkları maaş) arasında adaletsizlik hissettikleri ve 

işleri kadrolu olduğu için işten atılma korkusu olmaksızın maaşlarında artma 

isteyerek bu adaletsizliği gidermek istemeleri ancak maaşlarının onların istedikleri 

oranda artmadığı, dolayısıyle adaletsizliğin devam ettiği düşüncesi de yaşadıkları 

tükenmişliği etkilemektedir. İnsanların işte yapmayı düşündükleri ve işte yaptıkları 

arasında uyumsuzluk (özürlülerle çalışacaklarını bilmeden kuruma girip özürlülerle 

çalışacaklarını öğrenmeleri gibi) görmelerinin de yaşadıkları tükenmeyi etkilediği 

söylenebilir. Yaş-tükenmişlik ilişkisi açısından literatür bilgileriyle uyuşmayan bir 

sonuç alınmıştır. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma sonuçlarına bakıldığında 

çalışma süresi fazla olanların daha fazla tükenme yaşadıkları görülmektedir. Bu 

bulgu literatür bilgileriyle çelişmektedir. Literatürde çalışma süresi az olanların daha 

fazla tükenme yaşadığı belirtilmektedir. Uzun süre bu işleri yapmanın işgörenlerde 

bir bıkkınlığa neden olduğu düşünülebilir.  
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 4.3 Stresle İlgili Bulguların Yorumu 

 Stres açısından cinsiyete ve bakılan bireyin ağır zihinsel ve öğretilebilir-

eğitilebilir özürlü olmasına bağlı farklar bulunamamıştır. Bu bulgu Batlaş’ın (1982) 

10-11 yaş çocukları ile yaptığı ve cinsiyete bağlı farklar bulamadığı çalışmanın 

sonuçlarıyla tutarlıdır. Ancak Şahin ve Durak Batıgün’ün (1997) kadınların 

erkeklerden daha fazla stres yaşadıkları yönündeki bulgularıyla çelişkilidir. Cinsiyete 

bağlı stres farklarının bulunması özürlülere bakılan üniteler arasında personelin 

sıklıkla yer değiştirmesi dolayısıyla hemen hemen tüm personelin her özür grubuyla 

çalışması ve iş yerindeki işlerde cinsiyet ayrımı yapılmaması ile açıklanabilir. 

 Streste eğitime bağlı farkların olup olmadığına bakıldığında anlamlı farklar 

bulunmuştur. İlkokul-ortaokul mezunlarının üniversite mezunlarından daha az stres 

yaşadıkları görülmektedir. Bu durum, üniversite mezunlarının orta düzey yönetici 

sınıfında görülebilmesi ve Baltaş ve Baltaş’ın (2002) orta düzey yöneticilerin üst 

kademe istekleriyle alt kademe direnci nedeniyle daha çok stres yaşayacakları 

yönündeki görüşleriyle uyuşmaktadır. 

 Stres düzeyinde kuruluşta yerine getirilen görev türüne bağlı farklılıklara 

bakmak için hizmetli personel ve temizlik şirketi personeli karşılaştırılmış ve 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kuruluşlardaki meslek farkının yaşanan 

stres düzeyinde bir fark yaratmadığı görülmektedir. İnsanların benzer işler 

yapmalarının bu sonuca yol açtığı söylenebilir. 

 Aylık gelire göre stres düzeyinde farklılıkların olup olmadığına bakıldığında 

anlamlı farklar yoktur. Bu bulgu Şahin ve Durak Batıgün’ün (1997) orta sosyo-

ekonomik düzeyden bireylerin alt sosyo-ekonomik düzeyden bireylerden daha az 

stres yaşadıkları yönündeki bulgularıyla çelişmektedir. Bu çalışmada aylık gelirdeki 
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farklılıklar stres düzeyini etkilemiyor görünmektedir. (Aylık gelire bakılırken 

ilkokul-ortaokul ve lise mezunlarının aynı aylık grubunda yer almaları eğitim 

düzeyine bağlı farklılıkların olmasına karşın aylık gelire bağlı farkların olmamasına 

neden olmaktadır). Daha iyi yaşam koşullarının daha az stres yaşanmasına yol 

açacağı beklenmiş ancak bu doğrulanmamıştır. 

 Stres-yaş ilişkisine bakıldığında 36-61 yaş arasındakiler 20-35 

arasındakilerden daha az stres yaşamaktadırlar. Bu sonuç işte kazanılan deneyimin 

stresi azalttığı şeklinde yorumlanabilir. 

 Çalışma süresi stres düzeyini etkilememektedir. Çalışma süresi fazla olan 

işgörenlerin olaylara daha dingin bakacağı düşünülmüş ama işte daha fazla çalışma 

stres üzerinde etkili olmamıştır. 

 Stres düzeyinde daha önce başka bir işte çalışmaya bağlı farkların olup 

olmadığına bakıldığında bir fark bulunamamıştır. Stres üzerinde daha önce başka bir 

yerde çalışmanın etkili olmadığı görülmektedir. Bu bulgu iş yerlerinin 

karşılaştırılması sonucu işgörenlerin arada fazla bir fark görmediği şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

 4.4 Depresyona Ait Bulguların Yorumu 

 Depresyon düzeyinde cinsiyete ve bakılan bireyin özür durumuna bağlı 

farklılıkların olup olmadığına bakıldığında sadece cinsiyete bağlı bir fark 

bulunmuştur. Kadınların erkelerden daha fazla depresyon yaşadıkları görülmektedir, 

bu bulgu Whisman’ın (2001) kadınların daha fazla depresyon yaşayacakları 

kestirmesi, Akar ve Şafak’ın (2004) kadınların daha fazla depresyon yaşadıkları ve 

Palabıyıkoğlu ve ark.’nın (1992) kurumda yaşayan yaşlı kadınların daha fazla 
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depresyon yaşadığı yönündeki bulguları ile uyuşmaktadır. Ancak, Palabıyıkoğlu ve 

ark.’nın (1992) aynı çalışmalarında elde ettikleri kurum dışında yaşayan yaşlılar 

arasında depresyonda cinsiyete bağlı bir farklılığın olmadığı ve Aydın (1988) ve 

Hisli’nin (1988; 1989) depresyonda cinsiyete bağlı farklılaşma olmadığı yönündeki 

bulgularıyla çelişmektedir. Sonuçlar kadınların, özürlülerin durumuna karşı daha 

hassas olmaları ve dolayısıyla durumdan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle daha 

fazla depresyon yaşadıkları şeklinde açıklanabilir. Depresyon üzerinde çocuk özrü 

temel etkisi anlamsız bulunmuştur. Bir farklılığın olmaması özürlülere bakılan 

üniteler arasında personelin sıklıkla yer değiştirmesi nedeniyle personelin sadece bir 

özür grubuyla değil tüm özür gruplarıyla çalışmış olması ile açıklanabilir. 

 Depresyonda eğitime bağlı farklılıkların olup olmadığına bakıldığında 

üniversite mezunlarının hem ilkokul-ortaokul mezunlarından hem de lise 

mezunlarından daha az depresyon yaşadıkları görülmektedir. Bu bulgu Cebeci ve 

ark. (2002) ve Hisli’nin (1988) depresyonda eğitime bağlı farkların bulunmadığı 

doğrultusundaki bulgularıyla çelişmektedir. Bu durum üniversite mezunlarının daha 

yüksek ücret almaları nedeniyle daha iyi bir yaşam koşuluna sahip olmalarıyla 

açıklanabilir. 

 Kuruluşta yerine getirilen görev türünün depresyon üzerinde etkili olmadığı 

yani hizmetli personel ve temizlik şirketi personeli arasında fark olmadığı 

görülmüştür. Sonneck ve arkadaşları (2000) işsizlik korkusunun depresyona neden 

olduğunu belirtmişlerdir, temizlik şirketi personelinin sözleşmeli yani işini her an 

kaybedebilecek konumda olması nedeniyle daha fazla depresyon yaşayacağı 

beklenmiş ancak bu beklenti desteklenmemiştir. 
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 Aylık gelire göre depresyonda farklılaşmaların olup olmadığına bakıldığında 

150-250 milyon TL arasında maaş alanların ve 251-550 milyon TL arasında maaş 

alanların 551 milyon TL ve üstünde maaş alanlardan daha fazla depresyon 

yaşadıkları görülmektedir. Bu bulgu Cebeci ve ark.’nın (2002) sosyo-ekonomik 

düzeyin depresyonda bir fark yaratmadığı yolundaki bulgularıyla çelişmektedir. Bu 

sonuçlar gelir düzeyinin artmasının depresyonu azalttığı biçiminde açıklanabilir. 

 Depresyon-yaş ilişkisinde ise 20-35 yaş arasında olanlarla 36-61 yaş arasında 

olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu Hisli (1988) ve Durak’ın 

(1994) depresyonda yaşa bağlı farklılıkların olmadığı yönündeki bulgularıyla 

tutarlıdır. Depresyon açısından yaşın bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

 İş yerinde toplam çalışma süresine göre 1-10 yıl arası çalışanlar ve 11 yıl ve 

üstünde çalışanlar arasında depresyon farkı yoktur. İşte çalışma süresi depresyonu 

etkilememektedir. İş yerinde uzun süre çalışanlarda daha fazla depresyon çıkacağı 

düşünülmüş ancak bu beklenti doğrulanmamıştır. 

 Daha önce başka bir işte çalışmanın depresyonda bir değişiklik yaratıp 

yaratmadığına bakıldığında daha önce başka bir işte çalışmanın depresyon düzeyini 

azatlığı görülmüştür. İşgörenlerin başka iş yerlerini görmeleri öyle görülüyor ki 

şimdiki iş yerleri hakkında daha olumlu düşünmelerine neden olmaktadır. 

 

 4.5 Değişkenlerin Birbirleri İle Olan İlişkilerine Ait Bulguların Yorumu 

 Tükenmişliğin üç alt boyutu birbirleriyle ilişkili çıkmıştır. Duygusal tükenme 

ve duyarsızlaşma ile kişisel başarı arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. Duygusal 

tükenme ile duyarsızlaşma arasında olumlu bir ilişki vardır. Bu bulgular Gülseren ve 

ark.’nın (2000) bulgularıyla tutarlıdır. 
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 İş doyumu ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumsuz, kişisel 

başarı arasında ise olumlu bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç kişisel başarı ve iş 

doyumunun duygusal tükenme ve duyarsızlaşma açısından olumlu değişkenler 

olduğuna işaret etmektedir. İş doyumu ile stres arasında olumsuz bir ilişki 

bulunmuştur, bu sonuç Glomb ve ark. (1999) ile Şahin ve Durak Batıgün’ün (1997) 

verileriyle tutarlıdır. İş doyumu ile depresyon arasında da olumsuz ilişki 

bulunmuştur, bu sonuç Güler’in (1990) depresyon düzeyi arttıkça iş doyumunun 

düştüğü yönündeki bulgusuyla uyuşmaktadır. 

 Stresle duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumlu, kişisel başarı 

arasında ise olumsuz bir ilişki vardır. Bu sonuçlar Westman ve Eden’nin (1997) iş 

stresiyle tükenmişliğin birlikte değiştiğini ileri süren görüşleriyle tutarlıdır. 

 Depresyonla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumlu, kişisel 

başarı arasında ise olumsuz bir ilişkinin olması depresyonla tükenmişliğin ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Bu bulgular Gülseren ve ark.’nın (2000) bulgularıyla 

uyuşmaktadır. 

 Depresyonla stres arasında bir ilişki bulunamamıştır. Literatürde stres ve 

depresyonun ilişkili olduğu belirtilmektedir ancak bu çalışmada böyle bir ilişki 

görülememiştir, bu ilginçtir çünkü iki değişken de hem iş doyumu ile hem de 

tükenmişlikle ilişkili fakat birbiriyle ilişkisiz görünmektedir. 

 

 4.6 Değişkenlerin Yordayıcılarına Ait Verilerin Yorumu 

 İş doyumunun yordayıcıları duygusal tükenme, kişisel başarı ve strestir. 

Duygusal tükenme ve stres arttıkça iş doyumunun azalması, kişisel başarı arttıkça ise 

iş doyumunun artması beklenmektedir. 
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 Duygusal tükenmenin yordayıcıları duyarsızlaşma, iş doyumu, maaş, 

depresyon, stres ve eğitimdir. İş doyumu ve eğitim düzeyi arttıkça duygusal 

tükenmenin azalması; duyarsızlaşma, aylık gelir, depresyon ve stres arttıkça ise 

duygusal tükenmenin de artması beklenmektedir. 

 Kişisel başarının yordayıcıları iş doyumu ve depresyondur. İş doyumu 

artığında kişisel başarının da artması, depresyon arttığında ise kişisel başarının 

azalması beklenmektedir. 

 Duyarsızlaşmanın yordayıcıları ise duygusal tükenme ve strestir. Duygusal 

tükenme ve stres artığında duyarsızlaşmada da bir artma beklenmektedir. 

 Stresin yordayıcıları duygusal tükenme, yaş, duyarsızlaşma, iş doyumu ve 

cinsiyettir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttığında streste bir artma, yaş ve iş 

doyumu arttığında ise streste bir azalma olması beklenmektedir. Streste cinsiyete 

bağlı farklılıkların olmamasına karşın cinsiyet stresin yordayıcıları arasındadır ve 

alınan puanlara bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla stres yaşadıkları 

görülmektedir, yani kadın olmak daha yüksek stres yaşanmasına neden olmaktadır. 

 Depresyonun yordayıcıları duygusal tükenme, maaş ve kişisel başarıdır. 

Duygusal tükenme arttığında depresyonda bir artma, aylık gelir ve kişisel başarıda 

bir artma olduğunda ise depresyonda bir azalma beklenmektedir. 

 

 4.7 Öneriler 

 Araştırma sadece Ankara’daki iki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumuna bağlı özürlülere bakan yatılı kurumlarda yapılmıştır, dolayısıyla normal 

bireylere bakan işgörenler kapsam dışı kalmış ve özürlülerle çalışanlarla 

karşılaştırılamamışlardır. Sonra yapılacak çalışmalarda bu durumun dikkate alınması 
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ve başka illeri de kapsayacak şekilde örneklemin geniş tutulması daha fazla bilgi 

edinilmesine dolayısıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda 

çalışanların durumlarının daha iyi anlaşılıp geliştirilerek kurumlardaki performansın 

arttırılmasına yardım edecektir. Sadece iki kurumla çalışıldığı için bazı boyutlarda 

hesaplama yapmak için karşılaştırılma boyutu sağlanamaması daha az bilgi 

toplanmasına yol açmıştır. 

 Ölçeklerin anlaşılması da sorun yaratmış ve araştırmacı maddelerin ne anlama 

geldiğini açıklanmak zorunda kalmıştır. İleriki araştırmalarda bu konu göz önüne 

alınıp eğitim düzeyi düşük bireyler için daha kolay anlaşılabilecek ölçeklerin 

kullanılması yararlı olacaktır. 

 Araştırmada karşılaşılan diğer bir sorun da çocuk eğiticilerinin hizmetli 

personel sınıfına sokulmalarına itiraz etmeleri ve kendilerini onlardan ayrı 

tutmalarıdır. Araştırmada hizmetli personel terimi ile kadrolu personel (sağlık 

hizmeti, uzman, doktor, diş hekimi ve hemşire dışında kalanlar) belirtilmek istenmiş 

ama ayrımın mevcut durumu tam olarak yansıtmadığı anlaşılmıştır. İleride yapılacak 

araştırmalarda bu konunun dikkate alınarak çocuk eğiticilerin ayrıca 

sınıflandırılmasına gidilmesi yararlı olacaktır. Mevzuata göre de hizmetli personel 

“yardımcı hizmetler sınıfı” ve çocuk eğiticileri ise “genel idare hizmetleri sınıfı” 

sayılmaktadır. Çocuk eğiticileri çocukların eğitiminden sorumludur ve çocuk 

gelişimcilerin talimatıyla görev yapmaktadır. 
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5 ÖZET 

 

 İş doyumu işten duyulan hoşnutluğun ve işteki performansın bir göstergesidir. 

İş doyumu düşük olan bireyler arasında işe gelmemeye ve işten ayrılmaya daha sık 

rastlanmaktadır. Tükenmişlik de insanların işlerinde hissettikleri olumsuz bir 

duygudur ve tükenmişlik hisseden kişilerde işte başarılı olma güdüsünün gücünü 

kaybetmesi nedeni ile performans düşmektedir. Dolayısıyla, bu iki değişken iş 

yerlerinde işgörenlerin mutluluğu ve daha iyi performans için önemlidir ve 

yöneticilerce bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu iki değişkeni etkiledikleri 

düşüncesi ile stres ve depresyon değişkenleri de incelenmiştir. Literatürde iş stresinin 

tükenmeye ve iş doyumsuzluğuna sonuçta da depresyona neden olduğu üzerinde 

durulmaktadır. 

 Araştırmada 31’i Ankara’da Ayaş Zihinsel Özürlüler Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde ve 237’si yine Ankara’da Saray 

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde olmak üzere toplam 268 kişi ile çalışılmıştır, 

bu kişilerin 79’u sözleşmeli (temizlik şirketi bünyesinde), 189’u kadrolu devlet 

memurudur. 

 Araştırmada Şahin ve Batıgün (1994a) tarafından geliştirilen “İş Doyumu 

Ölçeği”, Maslach ve Jackson (1986) tarafından “Maslach Burnout Inventory” adıyla 

geliştirilen ve Ergin (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği (MBI)”, Miller, Smith ve Mahler (1988) tarafından “Stress Audit 4.2-OS” 

adıyla geliştirilmiş ve Şahin ve Durak (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan 

“Stres Ölçeği” ve Beck Depression Inventory’nin (BDI) 1978 sürümünden Nesrin 

Hisli tarafından (1988) uyarlanan “Beck Depresyon Envanteri (BDE)” kullanılmıştır. 

 132



 İş doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon üzerinde cinsiyetin etkisine 

bakıldığında cinsiyet temel etkisinin yalnızca depresyonla ilgili olarak anlamlı 

olduğu, yani kadınların erkeklerden daha fazla depresyon yaşadıkları görülmüştür. 

 İş doyumu üzerinde eğitim düzeyi temel etkisine bakıldığında üniversite 

mezunu olanların hem ilkokul-ortaokul ve hem de lise mezunlarından daha düşük iş 

doyumu bildirdikleri ortaya çıkmıştır. Gelir düzeyi temel etkisi incelendiğinde ise 

aylık geliri 251-550 milyon TL arasında olanların işlerinden aylıkları 551 milyon TL 

ve daha üzerinde olanlardan daha fazla doyum aldıkları görülmüştür. 

 Tükenmişliğe ait veriler incelenirken üç alt ölçek (duygusal tükenme, Kişisel 

başarı ve Duyarsızlaşma) ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Duygusal tükenme alt 

ölçeğine ait verilerde eğitim düzeyi temel etkisinin anlamlı olduğu, liseyi bitirenlerin 

ilkokul-ortaokulu bitirenlerden daha fazla duygusal tükenme yaşadıkları 

bulunmuştur. Kuruluşta yerine getirilen görev türü temel etkisinin de anlamlı olduğu, 

hizmetli personelin temizlik şirketi personelinden daha fazla duygusal tükenme 

yaşadığı görülmüştür. Gelir düzeyi temel etkisi ile ilgili olarak 150-250 milyon TL 

arasında maaş alanların ayda 251-550 milyon TL arası maaş alanlardan ve 551 

milyon TL ve üstünde maaş alanlardan daha az duygusal tükenme yaşadıkları 

görülmüştür. Toplam hizmet süresi temel etkisine bakıldığında ise 11 yıl ve üstünde 

çalışanların 1-10 yıl arasında çalışanlardan daha fazla duygusal tükenme yaşadığı 

görülmüştür. 

 Kişisel başarı üzerinde incelenen değişkenlerin bir etki yaratmadığı 

görülmüştür. 

 Duyarsızlaşma üzerinde eğitim düzeyi temel etkisinin anlamlı olduğu, liseyi 

bitirenlerin ilkokul-ortaokul ve üniversite mezunlarından daha fazla duyarsızlaşma 
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yaşadıkları görülmüştür. Kuruluşta yerine getirilen görev türü temel etkisi ile ilgili 

olarak hizmetli personelin de temizlik şirketi personelinden daha fazla duyarsızlaşma 

yaşadığı belirlenmiştir. Gelir düzeyi temel etkisi anlamlı olup ayda 251-550 milyon 

TL arası maaş alanların yaşadığı duyarsızlaşmanın 150-250 milyon TL arasında 

maaş alanlardan ve 551 milyon TL ve üstünde aylık alanlardan daha fazla olduğu 

görülmüştür. Toplam hizmet süresinin ise 11 yıl ve üstünde çalışanların 1-10 yıl 

arasında çalışanlardan daha fazla duyarsızlaşma yaşanmasına neden olduğu 

belirlenmiştir. 

 Strese üzerinde eğitim düzeyi temel etkisine bakıldığında üniversiteyi 

bitirenlerin ilkokul-ortaokulu bitirenlerden daha fazla stres yaşadıkları görülmüştür. 

Yaş temel etkisi ile ilgili olaraksa 20-35 yaş arasındaki çalışanların 36-61 yaş 

arasındaki çalışanlardan daha fazla stres yaşadıkları bulunmuştur. 

 Depresyon üzerinde eğitim düzeyi temel etkisi anlamlıdır; üniversiteyi 

bitirenlerin ilkokul-ortaokulu ve liseyi bitirenlerden daha az depresyon yaşadıkları 

görülmektedir. Depresyon üzerinde gelir düzeyi temel etkisi de vardır; ayda 551 

milyon TL ve üstünde maaş alanların ayda 150-250 milyon TL arası maaş alanlardan 

ve 251-550 milyon TL arası maaş alanlardan daha az depresyon yaşadığı 

bulunmuştur. Daha önce başka yerde çalışmanın depresyonda bir farklılaşmaya yol 

açtığı; çalışmayanların çalışanlardan daha fazla depresyon yaşadıkları görülmüştür. 

 Değişkenlerin birbiri ile olan ilişkilerinde bakıldığında kişisel başarı ile 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğu 

görülmektedir. İş doyumu ile kişisel başarı arasında olumlu; iş doyumu ile duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma, stres ve depresyon arasında ise olumsuz bir ilişki 

bulunmuştur. Stresle duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumlu; kişisel 
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başarı arasında ise olumsuz bir ilişki bulunmuştur. Depresyonla duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma arasında olumlu; kişisel başarı arasında ise olumsuz bir ilişki 

görülmüştür. 

 Duygusal tükenme, kişisel başarı ve stres iş doyumunun yordayıcıları, 

duyarsızlaşma, iş doyumu, maaş, depresyon, stres ve eğitim duygusal tükenmenin 

yordayıcıları, iş doyumu ve depresyon kişisel başarının yordayıcıları, duygusal 

tükenme ve stres duyarsızlaşmanın yordayıcıları, duygusal tükenme, yaş, 

duyarsızlaşma, iş doyumu ve cinsiyet stresin yordayıcıları, duygusal tükenme, maaş 

ve kişisel başarı ise depresyonun yordayıcıları olarak görülmektedir. 

 Bulgular literatürdeki ilgili diğer çalışmalar ışığında tartışılmıştır. 
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 5.1 SUMMARY 

 Job satisfaction is an indicator of pleasure in job and of job performance. 

People who have low job satisfaction show more absences and more turnovers. 

Burnout is a phenomenon that is felt in job and people who are felt burnout show 

lower performance because of losing the motivation of being successful. Therefore, 

these two variables are important for workers’ happiness and higher performance and 

it is important that managers pay attention to them. Stress and depression were 

examined because it is though that they influence these two. In the literature, studies 

show that job stress results in burnout and job dissatisfaction and depression fallows 

these two. 

 In this study, the relationships between job satisfaction, burnout, job stress 

and depression are examined. A total of 268 people 31 of whom from the Ayaş 

Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü and 237 of whom 

from the Saray Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü participated in the study. Of the 

79 were contractual workers and 189 were civil servants. 

 In order to examine job satisfaction “job Satisfaction Inventory” developed 

by Şahin and Batıgün (1994a); to examine Burnout “Maslach Burnout Inventory 

(MBI)” developed by Maslach and Jackson (1986) and adapted for Turkey by Ergin 

(1993), to examine Stress “Stress Audit 4.2 OS” developed by Miller, Smith and 

Mahler (1988) and adapted for Turkey by Şahin and Durak (1994) and in order to 

examine Depression “Beck Depression Inventory (BDI)” (1978 version) adapted for 

Turkey by Hisli (1988) were used. 

 Among job satisfaction, burnout, stress and depression only depression was 

differed according to sex; women experienced more depression than men did. 
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 When job satisfaction data were examined according to education, it was 

found that people who graduated from university took lower levels satisfaction from 

their jobs than those who graduated from primary school-secondary school and than 

these graduated from high school. Salary main effect on job satisfaction was 

significant in that it was found that people who earned 251-550 million TL per 

month took more satisfaction from their jobs than people who earned 551 million TL 

and more per month. 

 When data concerning burnout were examined, three sub scale data 

(emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization) were 

studied separately. Education had a significant main effect on burnout in that it was 

found that people who graduated from high school experienced more emotional 

exhaustion than primary school-secondary school group. Job classification made a 

difference on emotional exhaustion in that civil servants experienced more emotional 

exhaustion than cleaning workers did. Salary also had a main effect on emotional 

exhaustion; people who earned 150-250 million TL per month experienced lower 

levels emotional exhaustion than those who earned 251-550 million TL per month 

and than those who earned 551 million TL and more per month. Emotional 

exhaustion differed also according to tenure; people who have worked 11 year and 

more experienced more emotional exhaustion than those who have worked between 

1-10 years. 

 Personal accomplishment did not have any effects on any of the variables. 

 When depersonalization data were examined according to education, people 

who graduated from high school experienced more depersonalization than both 

people who primary school-secondary school and university groups. Job type main 
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effect on depersonalization was significant in that civil servants experienced more 

depersonalization than cleaning workers did. Depersonalization differed by salary 

too. That is people who earned 251-550 million TL per month experienced more 

depersonalization than both 551 million TL and more and 150-250 million TL per 

month groups. Search tenure main effect on emotional exhaustion was significant in 

that people who have worked 11 year and more experienced more emotional 

exhaustion than people who have worked between 1-10 years. 

 When data about stress were examined according to education it is seen that 

people who graduated from university experienced more stress than people who 

graduated from primary school-secondary school. By age, it was found that people 

who are between 20-35 years old experienced more stress than people who are 

between 36-61 years old. 

 Depression too changes depending upon education. People who graduated 

from university experience lower levels of depression than both people who 

graduated from primary school-secondary school and people who graduated from 

high school. When looked by salary, people who earn 551 million TL and more per 

month experienced lower levels depression than both 150-250 million and 251-550 

million TL per month groups. When data were examined according to whether or not 

worked in different jobs before, people who did not work in different jobs before 

experienced more depression than people who worked in different jobs before. 

 As to the relations between variables, it was seen that personal 

accomplishment related to both emotional exhaustion and depersonalization 

negatively; job satisfaction related to personal accomplishment positively and related 

to emotional exhaustion, depersonalization, stress and depression negatively. It was 
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also found that stress related to both emotional exhaustion and depersonalization 

positively and related to personal accomplishment negatively. Finally, depression 

was related to both emotional exhaustion and depersonalization positively, and 

personal accomplishment negatively. 

 Emotional exhaustion, personal accomplishment and stress were predictors of 

job satisfaction; depersonalization, job satisfaction, salary, depression, stress and 

educational level were predictors of emotional exhaustion; job satisfaction and 

depression were predictors of personal accomplishment; emotional exhaustion and 

stress were predictors of depersonalization; emotional exhaustion, age, 

depersonalization, job satisfaction and sex were predictors of stress; emotional 

exhaustion, salary and personal accomplishment were also predictors of depression. 

 These findings were discussed in the light of the related findings reported in 

the literature. 
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Özet 

 Abacı, Zafer Kemal, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Saray 

ve Ayaş Rehabilitasyon Merkezlerinde Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Bakımından 

Sorumlu Personelin İş Doyumu, Tükenmişlik, Stres ve Depresyon Düzeyleri Açısından 

Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Ali Dönmez, 176 s. 

 

 Araştırmada rehabilitasyon merkezinde çocuklarla birebir çalışan personel iş 

doyumu, tükenmişlik, stres ve depresyon açısından karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

 Sadece depresyonda cinsiyetler açısından fark bulundu. Kadınlar erkeklerden daha 

fazla depresyon yaşamaktadırlar. 

 İlkokul-ortaokul’u bitirenler işlerinden üniversite mezunlarından daha fazla doyum 

almakta, lise mezunlarından daha az duygusal tükenme ve  duyarsızlaşma, üniversite 

mezunlarından ise daha az stres ve daha fazla depresyon yaşamaktadırlar. Liseyi bitirenler 

ise işlerinden üniversite mezunlarından daha fazla doyum almakta ve daha fazla 

duyarsızlaşma ile depresyon yaşamaktadırlar. 

 Hizmetli personel temizlik şirketi personelinden daha fazla duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma yaşamaktadırlar. 

 150-250 milyon TL arasında aylık geliri olanlar 251-550 milyon TL arasında aylık 

alanlardan ve 551 milyon TL ve üstünde aylık alanlardan daha az duygusal tükenme, 251-

550 milyon TL arasında aylık alanlardan daha az duyarsızlaşma ve 551 milyon TL ve 

üstünde aylık alanlardan daha fazla depresyon yaşamaktadırlar. 251-550 milyon TL 

arasında aylık alanlar işlerinden 551 milyon TL ve üstünde aylık alanlardan daha fazla 

doyum almakta, daha fazla duyarsızlaşma ve depresyon yaşadıkları görülmüştür. 
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 25-30 yaşları arasında olanlar 36-61 yaşları arasında olanlardan daha fazla stres 

yaşamaktadırlar. 

 11 yıl ve üstünde çalışanlar 1-10 yıl arasında çalışanlardan daha fazla duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma yaşamaktadırlar. 

 Daha önce başka bir işte çalışmayanlar çalışanlardan daha fazla depresyon 

yaşamaktadır. 

 Sadece stres ve depresyon arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

 İş doyumunu duygusal tükenme, kişisel başarı ve stres; duygusal tükenmeyi 

duyarsızlaşma, iş doyumu, maaş, depresyon, stres ve eğitim; kişisel başarıyı iş doyumu ve 

depresyon; duyarsızlaşmayı duygusal tükenme ve stres; stresi duygusal tükenme, yaş, 

duyarsızlaşma, iş doyumu ve cinsiyet; depresyonu duygusal tükenme, maaş ve kişisel başarı 

yordamaktadır. 
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Summary 

 Abacı, Zafer Kemal, The Comparison of Staff of Saray and Ayaş Rehabilitation 

Centres of the Institute of the Social Services and Protection of Children in terms of Job 

Satisfaction, Burnout, Stress, and Depression, Master’s Thesis, Supervisor: Prof.Dr. Ali 

Dönmez, 176 p. 

 

 In this study staffs responsible for children in need at the two rehabilitation centres 

were compared according to job satisfaction, burnout, stress and depression and the 

following results were found. 

 Only depression was differed according to sex. Women experienced more depression 

than men did. 

 People who graduated from primary school-secondary school took higher levels 

satisfaction from their jobs than those who graduated from university, experienced lower 

levels emotional exhaustion and depersonalization than those who graduated from high 

school, experienced less stress and more depression than those who graduated from 

university. People who graduated from high school took higher levels satisfaction from 

their jobs, experienced more depersonalization and depression than those who graduated 

from university. 

 Civil servants experienced more emotional exhaustion and depersonalization than 

cleaning workers. 

 People who earned 150-250 million TL per month experienced lower levels 

emotional exhaustion than those who earned 251-550 million TL per month and those 

earned 551 million TL and more per month, and also experienced lower levels 

depersonalization than those who earned 251-550 million TL per month and more 

depression than those who earned 551 million TL and more per month. People who earned 
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251-550 million TL per month took higher levels satisfaction from their jobs and 

experienced higher levels depersonalization and depression than those who earned 551 

million TL and more per month. 

 People who are between 25-30 years old experienced more stress than people who 

are between 36-61 years old. 

 People who have worked 11 years and more experienced more emotional exhaustion 

and depersonalization than people who have worked between 1-10 years. 

 People who did not work in different jobs before experienced more depression than 

people who worked in different jobs before. 

 Only there is not any relation between stress and depression. 

 Emotional exhaustion, personal accomplishment and stress were predictors of job 

satisfaction; depersonalization, job satisfaction, salary, depression, stress and educational 

level were predictors of emotional exhaustion; job satisfaction and depression were 

predictors of personal accomplishment; emotional exhaustion and stress were predictors of 

depersonalization; emotional exhaustion, age, depersonalization, job satisfaction and sex 

were predictors of stress; emotional exhaustion, salary and personal accomplishment were 

also predictors of depression. 
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